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Dessa försäkringsvillkor tillämpas på de lagstadgade
olycksfallsförsäkringar som Pohjola Försäkring Ab (nedan
försäkringsbolaget) beviljar på basis av lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).
Pohjola Olycksfallsförsäkringar för företagare och individuella försäkringar är:
• Försäkring för företagare för arbetstid
• Omfattande olycksfallsförsäkring för företagare för
fritid
• Olycksfallsförsäkring för företagare för fritid
• Individuell försäkring för arbetstid
På försäkringarna tillämpas lagen om olycksfall i arbetet
och om yrkessjukdomar och dessa försäkringsvillkor.
För försäkringen uppbärs minst den minimipremie som
anges i premiegrunderna.
De valda försäkringarna har antecknats i försäkringsbrevet.

2 Försäkringspremie

Försäkring för företagare för arbetstid

Företagarens årsarbetsinkomst, som används som grund
för ersättning för inkomstförlust och som grund för familjepension, är lika stor som den vid skadedagen gällande
arbetsinkomsten som fastställts för företagaren enligt
112 § i lagen om pension för företagare.
Om den årsarbetsinkomst som fastställts i denna försäkring är större än den arbetsinkomst som fastställs i lagen
om pension för företagare, utbetalas ersättningen enligt
denna fastställda årsarbetsinkomst.

Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsbolagets
gällande premiegrunder som fastställts för ifrågavarande
försäkringsperiod.
Som grund för försäkringspremien är årsarbetsinkomsten,
som är lika stor som den fastställda arbetsinkomsten enligt
112 § i lagen om pension för företagare.
Om arbetsinkomsten enligt 112 § i lagen om pension för
företagare har fastställts att är lika stor som det fastställda maximibeloppet, kan årsarbetsinkomsten på ansökan
fastställas vara större än detta. Om företagarens arbetsinkomst enligt 112 § i lagen om pension för företagare
sjunker under det maximibelopp som föreskrivs i lagen om
pension för företagare, ändras årsarbetsinkomsten i denna
försäkring att motsvara en arbetsinkomst enligt 112 § i
lagen om pension för företagare.

3 Den årsarbetsinkomst som ligger till grund för
ersättningar

Skyddets centrala innehåll
På basis av försäkringen ersätts olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som drabbar företagare. Försäkringen gäller
i Finland och utomlands.

1 Försäkrad
Med försäkringen kan försäkras:
• person som har en pensionsförsäkring enligt lagen om
pension för företagare (1272/2006)
Försäkringen tecknas i ett försäkringsbolag på så sätt att
den omfattar det företagararbete som försäkrats med
pensionsförsäkringen enligt lagen om pension för företagare.

4 Anmälningsplikt
4.1 Försäkringstagarens anmälningsplikt då försäkringen
tecknas
Försäkringstagaren är skyldig att till försäkringsbolaget
lämna de uppgifter om sin bransch, kvantitet och kvalitet
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på arbete som försäkringstagaren låter utföra, tidpunkten
för när arbetet börjar, ägarförhållandena i företaget och
arbetarskyddsarbete enligt 166 § 5 mom., vilka behövs för
att bedöma risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, bestämma premien och administrera försäkringen
samt om andra omständigheter som påverkar premien och
anges av försäkringsbolaget, såsom ändring i arbetsinkomst enligt 112 § i lagen om pension för företagare.
Försäkringstagaren ska lämna uppgifterna i samband med
ansökan om försäkring eller senast 14 dagar efter det att
försäkringen har börjat gälla. Om försäkringstagaren inte
lämnar in uppgifterna inom den föreskrivna tiden, bestämmer försäkringsbolaget premien enligt premiegrunderna
utgående från de uppgifter som de har tillgång till.

ringen ska beviljas är att företagaren innan försäkringsskyldigheten upphört tecknat försäkringen för företagare
för arbetstid i samma försäkringsbolag.

Omfattande olycksfallsförsäkring för
företagare för fritid
Skyddets centrala innehåll
På basis av försäkringen ersätts olycksfall på fritiden enligt
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen gäller under fritiden i Finland och utomlands.

1 Försäkrad
Med försäkringen kan försäkras
• person som har en pensionsförsäkring enligt lagen om
pension för företagare (1272/2006)
Försäkringen kan beviljas endast om företagaren har
försäkrats med en försäkring enligt lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar i samma försäkringsbolag.

4.2 Försäkringstagarens anmälningsplikt när försäkringen är i kraft och när den löper ut
Försäkringstagaren ska årligen före utgången av januari
anmäla de uppgifter till försäkringsbolaget som avses i
punkt 4.1 och som försäkringsbolaget har begärt. Försäkringstagaren ska anmäla väsentliga förändringar som
under kalenderåret sker i uppgifterna.
Anmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast inom 30
dagar efter förändringen.

2 Försäkringspremie
Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsbolagets
gällande premiegrunder som fastställts för ifrågavarande
försäkringsperiod.
Som grund för försäkringspremien är årsarbetsinkomsten,
som är lika stor som den fastställda arbetsinkomsten enligt
112 § i lagen om pension för företagare.
Om arbetsinkomsten enligt 112 § i lagen om pension för
företagare har fastställts att är lika stor som det fastställda maximibeloppet, kan årsarbetsinkomsten på ansökan
fastställas vara större än detta. Om företagarens arbetsinkomst enligt 112 § i lagen om pension för företagare
sjunker under det maximibelopp som föreskrivs i lagen om
pension för företagare, ändras årsarbetsinkomsten i denna
försäkring att motsvara en arbetsinkomst enligt 112 § i
lagen om pension för företagare.

5 Försäkringens upphörande
5.1 Försäkringstagarens och försäkringsbolagets uppsägningsrätt
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under
pågående försäkringsperiod. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör tidigast när försäkringsbolaget
har fått kännedom om uppsägningen.
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring, om försäkringstagaren har försummat att betala
en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren
uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för
handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig
ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.
Uppsägningen ska göras skriftligt. Försäkringen upphör
att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen har avsänts.
När uppsägningen beror på ovan nämnda försummelse att
betala en försäkringspremie, upphör försäkringen dock inte
att gälla om försäkringstagaren har betalat den förfallna
premien innan uppsägningstiden går ut.

3 Den årsarbetsinkomst som ligger till grund för
ersättningar
Företagarens årsarbetsinkomst, som används som grund
för ersättning för inkomstförlust och som grund för familjepension, är lika stor som den vid skadedagen gällande
arbetsinkomsten som fastställts för företagaren enligt
112 § i lagen om pension för företagare.
Om den årsarbetsinkomst som fastställts i denna försäkring är större än den arbetsinkomst som fastställs i lagen
om pension för företagare, utbetalas ersättningen enligt
denna fastställda årsarbetsinkomst.

5.2 När en försäkring upphör att gälla samtidigt som
pensionsförsäkringen för företagare
Försäkringen upphör att gälla från och med samma tidpunkt som en pensionsförsäkring enligt lagen om pension
för företagare upphör att gälla. Försäkringen kan upphöra
retroaktivt. Försäkringen upphör att gälla när företagarens verksamhet upphör, om en försäkring enligt lagen om
pension för företagare inte träder i kraft eftersom företagarens verksamhet inte har fortgått i minst fyra månader
utan avbrott enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. 2
punkten i den lagen.

4 Anmälningsplikt
4.1 Försäkringstagarens anmälningsplikt då försäkringen
tecknas
Försäkringstagaren är skyldig att till försäkringsbolaget
lämna de uppgifter om sin bransch, kvantitet och kvalitet
på arbete som försäkringstagaren låter utföra, tidpunkten
för när arbetet börjar, ägarförhållandena i företaget och
arbetarskyddsarbete enligt 166 § 5 mom., vilka behövs för
att bedöma risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, bestämma premien och administrera försäkringen
samt om andra omständigheter som påverkar premien och
anges av försäkringsbolaget, såsom ändring i arbetsinkomst enligt 112 § i lagen om pension för företagare.
Försäkringstagaren ska lämna uppgifterna i samband med
ansökan om försäkring eller senast 14 dagar efter det att

5.3 Försäkring för företagare för arbetstid efter det att
försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna har
upphört
Om företagaren då han eller hon enligt arbetspensionslagarna når den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet fortsätter sitt företagararbete, kan försäkringsbolaget
på ansökan fortsätta försäkringens giltighet som individuell
försäkring för arbetstid. En förutsättning för att försäk2
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försäkringen har börjat gälla. Om försäkringstagaren inte
lämnar in uppgifterna inom den föreskrivna tiden, bestämmer försäkringsbolaget premien enligt premiegrunderna
utgående från de uppgifter som de har tillgång till.

Försäkringen kan beviljas endast om företagaren har
försäkrats med en försäkring enligt lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar i samma försäkringsbolag.

4.2 Försäkringstagarens anmälningsplikt när försäkringen är i kraft och när den löper ut

Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsbolagets
gällande premiegrunder som fastställts för ifrågavarande
försäkringsperiod.
Som grund för försäkringspremien är årsarbetsinkomsten,
som är lika stor som den fastställda arbetsinkomsten enligt
112 § i lagen om pension för företagare.
Om arbetsinkomsten enligt 112 § i lagen om pension för
företagare har fastställts att är lika stor som det fastställda maximibeloppet, kan årsarbetsinkomsten på ansökan
fastställas vara större än detta. Om företagarens arbetsinkomst enligt 112 § i lagen om pension för företagare
sjunker under det maximibelopp som föreskrivs i lagen om
pension för företagare, ändras årsarbetsinkomsten i denna
försäkring att motsvara en arbetsinkomst enligt 112 § i
lagen om pension för företagare.

2 Försäkringspremie

Försäkringstagaren ska årligen före utgången av januari
anmäla de uppgifter till försäkringsbolaget som avses i
punkt 4.1 och som försäkringsbolaget har begärt. Försäkringstagaren ska anmäla väsentliga förändringar som
under kalenderåret sker i uppgifterna.
Anmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast inom 30
dagar efter förändringen.

5 Försäkringens upphörande
5.1 Försäkringstagarens och försäkringsbolagets uppsägningsrätt
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under
pågående försäkringsperiod. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör tidigast när försäkringsbolaget
har fått kännedom om uppsägningen.
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring, om försäkringstagaren har försummat att betala
en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren
uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för
handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig
ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.
Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör
att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen har avsänts.
När uppsägningen beror på ovan nämnda försummelse att
betala en försäkringspremie, upphör försäkringen dock inte
att gälla om försäkringstagaren har betalat den förfallna
premien innan uppsägningstiden går ut.

3 Den årsarbetsinkomst som ligger till grund för
ersättningar
Företagarens årsarbetsinkomst, som används som grund
för ersättning för inkomstförlust och som grund för familjepension, är lika stor som den vid skadedagen gällande
arbetsinkomsten som fastställts för företagaren enligt 112
§ i lagen om pension för företagare.
Om den årsarbetsinkomst som fastställts i denna försäkring är större än den arbetsinkomst som fastställs i lagen
om pension för företagare, utbetalas ersättningen enligt
denna fastställda årsarbetsinkomst.

4 Anmälningsplikt
4.1 Försäkringstagarens anmälningsplikt då försäkringen
tecknas
Försäkringstagaren är skyldig att till försäkringsbolaget
lämna de uppgifter om sin bransch, kvantitet och kvalitet
på arbete som försäkringstagaren låter utföra, tidpunkten
för när arbetet börjar, ägarförhållandena i företaget och
arbetarskyddsarbete enligt 166 § 5 mom., vilka behövs för
att bedöma risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, bestämma premien och administrera försäkringen
samt om andra omständigheter som påverkar premien och
anges av försäkringsbolaget, såsom ändring i arbetsinkomst enligt 112 § i lagen om pension för företagare.
Försäkringstagaren ska lämna uppgifterna i samband med
ansökan om försäkring eller senast 14 dagar efter det att
försäkringen har börjat gälla. Om försäkringstagaren inte
lämnar in uppgifterna inom den föreskrivna tiden, bestämmer försäkringsbolaget premien enligt premiegrunderna
utgående från de uppgifter som de har tillgång till.

5.2 När en försäkring upphör att gälla samtidigt som
Försäkringen för företagare för arbetstid upphör att gälla
Försäkringen upphör att gälla när Försäkringen för företagare för arbetstid upphör att gälla.

Olycksfallsförsäkring för företagare
för fritid
Skyddets centrala innehåll
På basis av försäkringen ersätts olycksfall på fritiden enligt
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen gäller under fritiden i Finland och utomlands.
Försäkringen omfattar inte följande hobbyidrottsgrenar:
• fotboll
• amerikansk fotboll
• innebandy
• ishockey
• utförsåkning och snowboardåkning
• luftsport
• dykning med utrustning och fridykning
• bergs- och isklättring

4.2 Försäkringstagarens anmälningsplikt när försäkringen är i kraft och när den löper ut
Försäkringstagaren ska årligen före utgången av januari
anmäla de uppgifter till försäkringsbolaget som avses i
punkt 4.1 och som försäkringsbolaget har begärt. Försäkringstagaren ska anmäla väsentliga förändringar som
under kalenderåret sker i uppgifterna.
Anmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast inom 30
dagar efter förändringen.

1 Försäkrad
Med försäkringen kan försäkras:
• person som har en pensionsförsäkring enligt lagen om
pension för företagare (1272/2006)

3

332595s 4.20 (9.20)

5 Försäkringens upphörande

4 Anmälningsplikt

5.1 Försäkringstagarens och försäkringsbolagets uppsägningsrätt
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under
pågående försäkringsperiod. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör tidigast när försäkringsbolaget
har fått kännedom om uppsägningen.
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring, om försäkringstagaren har försummat att betala
en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren
uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för
handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig
ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.
Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör
att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen har avsänts.
När uppsägningen beror på ovan nämnda försummelse att
betala en försäkringspremie, upphör försäkringen dock inte
att gälla om försäkringstagaren har betalat den förfallna
premien innan uppsägningstiden går ut.

4.1 Försäkringstagarens anmälningsplikt då försäkringen
tecknas
Försäkringstagaren är skyldig att till försäkringsbolaget
lämna de uppgifter om sin bransch, kvantitet och kvalitet
på arbete som försäkringstagaren låter utföra, tidpunkten
för när arbetet börjar, ägarförhållandena i företaget och
arbetarskyddsarbete enligt 166 § 5 mom., vilka behövs för
att bedöma risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, bestämma premien och administrera försäkringen
samt om andra omständigheter som påverkar premien och
anges av försäkringsbolaget.
Försäkringstagaren ska lämna uppgifterna i samband med
ansökan om försäkring eller senast 14 dagar efter det att
försäkringen har börjat gälla. Om försäkringstagaren inte
lämnar in uppgifterna inom den föreskrivna tiden, bestämmer försäkringsbolaget premien enligt premiegrunderna
utgående från de uppgifter som de har tillgång till.
4.2 Försäkringstagarens anmälningsplikt när försäkringen är i kraft och när den löper ut
Försäkringstagaren ska årligen före utgången av januari
anmäla de uppgifter till försäkringsbolaget som avses i
punkt 4.1 och som försäkringsbolaget har begärt. Försäkringstagaren ska anmäla väsentliga förändringar som
under kalenderåret sker i uppgifterna.
Anmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast inom 30
dagar efter förändringen.

5.2 Försäkringen upphör att gälla samtidigt som Försäkringen för företagare för arbetstid upphör att gälla
Försäkringen upphör att gälla när Försäkringen för företagare för arbetstid upphör att gälla.

Individuell försäkring för arbetstid
Skyddets centrala innehåll
På basis av försäkringen ersätts olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som drabbar företagare. Försäkringen gäller
i Finland och utomlands.

5 Försäkringens upphörande
5.1 Försäkringstagarens och försäkringsbolagets uppsägningsrätt
Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under
pågående försäkringsperiod. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör tidigast när försäkringsbolaget
har fått kännedom om uppsägningen.
Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring, om försäkringstagaren har försummat att betala
en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren
uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för
handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig
ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.
Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör
att gälla 30 dagar efter det att uppsägningen har avsänts.
När uppsägningen beror på ovan nämnda försummelse att
betala en försäkringspremie, upphör försäkringen dock inte
att gälla om försäkringstagaren har betalat den förfallna
premien innan uppsägningstiden går ut.
Försäkringsbolaget har dessutom rätt att säga upp
försäkringen att upphöra vid försäkringsperiodens utgång.
Meddelandet om försäkringens upphörande sänds skriftligen senast tre månader före försäkringsperiodens utgång.

1 Försäkrad
Med försäkringen kan försäkras:
• en företagare under 18 år förutsatt att han eller hon
uppfyller förutsättningarna i 3 § i lagen om pension för
företagare.
• på ansökan kan företagare som når den övre åldersgräns för försäkringsskyldighet som avses i arbetspensionslagarna fortsätta sitt företagararbete. En
förutsättning för att försäkringen ska beviljas är att
företagaren innan försäkringsskyldigheten upphört
haft en försäkring för företagare för arbetstid i samma
försäkringsbolag.

2 Försäkringspremie
Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsbolagets
gällande premiegrunder som fastställts för ifrågavarande
försäkringsperiod.
Som grund för försäkringspremien är företagarens
årsarbetsinkomst som fastställts av försäkringsbolaget.
Årsarbetsinkomsten för en företagare fastställs till ett
belopp som är lika stort som den årsarbetsinkomst som
motsvarar företagarens arbetsinsats och med iakttagande
av principerna i 112 § 1 mom. i lagen om pension för
företagare.

5.2 När en försäkring upphör att gälla samtidigt som
företagsverksamheten upphör
Försäkringen upphör att gälla samtidigt som företagsverksamheten upphör Försäkringstagaren ska omedelbart
meddela försäkringsbolaget om företagsverksamheten
upphör.

3 Den årsarbetsinkomst som ligger till grund för
ersättningar
Företagarens årsarbetsinkomst, som används som grund
för ersättning för inkomstförlust och som grund för familjepension, är lika stor som den årsarbetsinkomst som
fastställts för företagaren.
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Ansökan om ändring
Om sökande av ändring på ersättningsbeslut och försäkringspremie föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar.

Ikraftträdelse
Dessa försäkringsvillkor träder i kraft 1.1.2016.
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