Patientförsäkring
PO 01
Allmänna försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2010
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Försäkringens innehåll

Som patient anses också en person som donerar blod, vävnad
eller organ samt en frisk person som undersöks vid en medicinsk
undersökning.

avsänt en skriftlig försäkringsansökan och det är uppenbart att
Pohjola Försäkring skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Pohjola
Försäkring också för skadefall som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes.En försäkringsansökan eller ett
godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller
avsänt till Pohjola Försäkrings representant anses ha överlämnats
eller avsänts till Pohjola Försäkring.Om Patientförsäkringscentralen enligt 7 § i patientskadelagen meddelat försäkringen efter det
att Pohjola Försäkring vägrat meddela den, inträder Patientförsäkringscentralens ansvar fr.o.m. samma tidpunkt vid vilken Pohjola Försäkrings ansvar hade inträtt enligt ovan nämnda grunder,
om bolaget hade beviljat försäkringen.

Vård anses vara given i Finland då den ges på land-, luft, eller
havsområde som tillhör finska staten.
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Den första försäkringsperioden upphör vid utgången av kalenderåret och de följande försäkringsperioderna är ett år långa.

Ur Patientförsäkringen ersätts på så sätt som föreskrivs i patientskadelagen (585/86) personskador som en försäkringstagare eller
en person för vilken försäkringstagaren tecknat försäkringen vid
utövandet av hälso- och sjukvård orsakat en patient.
Som hälso- och sjukvård anses också att läkemedel levererats, om
det finns en läkemedelsordination.

Försäkringstagarens upplysningsplikt

Försäkringsperiod

2.1 Uppgifter som ska lämnas innan försäkringsavtalet ingås
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Försäkringstagaren ska innan försäkringen beviljas ge korrekta
och fullständiga svar på Pohjola Försäkrings frågor, vilka kan ha
betydelse för bedömningen av Pohjola Försäkrings ansvar. Försäkringstagaren ska dessutom under försäkringsperioden utan
obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som försäkringstagaren
lämnat Pohjola Försäkring och som försäkringstagaren konstaterat
vara oriktiga eller bristfälliga.

Försäkringsavtalet gäller efter den första försäkringsperiodens
utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller Pohjola Försäkring säger upp avtalet i enlighet
med punkterna 8.1–8.2. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla
också utan uppsägning av orsak som nämns i punkt 8.3–8.4.

2.2 Förändringar som inträffar under försäkringsperioden

Premien fastställs i enlighet med de premiegrunder som vid varje
enskild tidpunkt gäller hos Pohjola Försäkring.
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Försäkringstagaren ska utan dröjsmål informera Pohjola Försäkring om förändringar som under försäkringsperioden inträffat i
de uppgifter som lämnats när försäkringsavtalet ingicks och som
ligger till grund för försäkringsbrev eller faktura.
utvidgning av verksamheten,

●●

försummelse av försäkringsskyldighet eller

●●

andra motsvarande förändringar i den försäkrade verksamheten.

Försäkringstagaren är skyldig att inom en månad från det att försäkringen eller försäkringsperioden upphört tillställa Pohjola Försäkring de uppgifter som behövs för uträkningen av den slutliga
premien.

Anmälan ska göras senast i samband med betalning av följande
premie efter förändringen. Försäkringstagaren ska betala den tilläggspremie som eventuellt förorsakas av förändringen.
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Försäkringspremie

Om premien på grund av verksamhetens art kan kalkyleras i förväg endast som en förskottspremie, räknas den slutliga premien ut
efter utgången av försäkringsperioden. Den skillnad som uppstår
när förskottspremien subtraheras från den slutliga premien ska
omedelbart betalas eller återbetalas.

Exempel på sådana förändringar är
●●

Försäkringsavtalets giltighet

Om försäkringstagaren inte lämnar uppgifterna inom den ovan
nämnda tiden, har Pohjola Försäkring rätt att uppskatta ansvarets
omfattning och för den del av ansvaret som försummelsen gäller
debitera en högst fyrfaldig premie. Pohjola Försäkring har samma
rätt, om försäkringstagaren försummat sin upplysningsplikt enligt
punkt 2.

Tidpunkten då Pohjola Försäkrings ansvar inträder

Pohjola Försäkrings ansvar inträder från den tidpunkt som parterna har kommit överens om.Om ingen överenskommelse om begynnelsetidpunkten har träffats, inträder Pohjola Försäkrings ansvar när Pohjola Försäkring eller försäkringstagaren har gett eller
sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud.Om
försäkringstagaren till Pohjola Försäkring har överlämnat eller

6.1 Premiebetalning
Premien ska betalas senast på den förfallodag som anges på den
faktura Pohjola Försäkring sänt. Den första premien behöver dock
inte betalas förrän Pohjola Försäkrings ansvar inträder.
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7.3 Anmälan om ändringar och ändringarnas ikraftträdande

Om försäkringstagarens betalning inte täcker Pohjola Försäkrings
alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska avkortas med det belopp han betalar.

Om Pohjola Försäkring företar ändringar av ovan beskriven art
i försäkringsavtalet, ska Pohjola Försäkring i samband med fakturan sända försäkringstagaren ett meddelande om hur och från
vilken tidpunkt premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet nämns att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen en månad efter det meddelandet avsändes.

Premien används dock i första hand för den försäkring med vars
faktura den är betald, om inte försäkringstagaren skriftligen har
meddelat något annat.

6.2 Dröjsmål med premien
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Om premien inte betalats senast på förfallodagen, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen betalas för dröjsmålstiden.

8.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen

Även om premien inte betalats senast på förfallodagen är försäkringen i kraft till utgången av försäkringsperioden. I de fall som
nämns i punkterna 8.1 och 8.3 kan försäkringen ha upphört redan
tidigare.

En försäkringstagare kan säga upp försäkringen för att överföras
till ett annat försäkringsbolag under försäkringsperioden. Uppsägningen ska ske skriftligen. Meddelandet om uppsägning ska åtföljas av ett intyg över att en ny försäkring tecknats.

Premien jämte dröjsmålsränta indrivs genom utsökning utan dom
eller beslut, med beaktande av vad som föreskrivs om utsökning
av skatter och avgifter.

8.2 Pohjola Försäkrings rätt att säga upp försäkringen
Pohjola Försäkring har rätt att säga upp försäkringen att upphöra
vid försäkringsperiodens utgång. Uppsägningen ska ske skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

Innan verkställighetsåtgärder vidtas ska försäkringstagaren underrättas om den premie som ska indrivas och om grunden för
premien samt om att verkställighetsåtgärder vidtas, såvida inte
försäkringstagaren inom 14 dagar efter det att meddelandet avsänts bestrider sin betalningsskyldighet. Om försäkringstagaren
bestrider betalningsskyldigheten är ett domstolsavgörande en förutsättning för verkställighet.

8.3 Försäkringsskyldigheten upphör
Försäkringen upphör utan uppsägning när försäkringstagarens
försäkringsskyldighet enligt patientskadelagen upphör. Försäkringstagaren ska meddela Pohjola Försäkring detta skriftligt före
utgången av försäkringsperioden. I annat fall kan försäkringstagaren debiteras för de kostnader som förorsakats Pohjola Försäkring,
dock minst den överenskomna minimipremien för försäkringen.

6.3 Återbetalning av premie
Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt, har Pohjola Försäkring rätt till premie endast för den tid under vilken bolagets
ansvar varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien ska
återbetalas till försäkringstagaren.

8.4 Försummelse av premiebetalning
Försäkringen upphör utan särskilt meddelande vid utgången av
den försäkringsperiod för vilken premien inte då i sin helhet betalats.

Den premie som gäller försäkringens giltighetstid räknas ut i förhållande till tiden.
Premien återbetalas emellertid inte om den är den för försäkringen avtalade minimipremien eller om den premie som ska återbetalas är mindre än 8,50 euro.
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Om ersättning krävs av försäkringstagaren eller av någon annan
som är delaktig till skadan, ska denne vidarebefordra kravet på
ersättning till Patientförsäkringscentralen.

6.4 Kvittning mot premie som ska återbetalas
Pohjola Försäkring kan dra av obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar från en premie som ska återbetalas.

10 Försäkringspost

Ändring av avtalsvillkoren

Försäkringsbolaget har rätt att sända alla uppgifter i anslutning
till försäkringar, såsom beslut, meddelanden, anmälningar, svar,
ändringar och uppsägningar endast elektroniskt till Pohjola Försäkrings nät- och mobiltjänster. Försäkringstagaren har rätt att få
de uppgifter som nämns ovan per post inom en skälig tid efter
det att han har meddelat försäkringsbolaget att han vill ha uppgifterna per post. Om en faktura sänds på papper per post eller
elektroniskt, avtalas separat. Detsamma gäller meddelanden om
ersättningar.

7.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden
Pohjola Försäkring har rätt att under försäkringsperioden ändra
premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya förhållandena,
●●

om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin
upplysningsplikt enligt punkt 2.1 eller

●●

det under försäkringsperioden, i de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgav för Pohjola Försäkring när
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknades i försäkringsbrevet, har skett en sådan förändring som avses i punkt 2.2.

11 Sanktioners inverkan på ersättningen
Ett försäkringsbolag, dess dotterbolag eller en nätverkspartner
som skriver ut en lokal försäkring är inte skyldig att utbetala
ersättning, skadestånd, avvärjningskostnader, utrednings- eller
rättegångskostnader och inte heller andra ekonomiska, resurser
om en sådan här betalning skulle strida mot sanktioner, andra
begränsande åtgärder eller lagstiftning som fastställts av finska
staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna
och Förenade kungadömet eller av behöriga myndigheter eller organ i dessa.

7.2 Pohjola Försäkring har rätt att inför övergången till en
ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien
och övriga avtalsvillkor, då grunden för ändringen utgörs
av
●●

ny eller ändrad lagstiftning eller en myndighetsföreskrift,

●●

en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka),

●●

förändring av skadekostnader eller kostnadsnivå.

Åtgärder efter inträffad skada

Patientförsäkringscentralen handlägger patientskador. Skadeanmälan ska göras inom tre år från det att den skadelidande fått
veta om skadan.

Premien behöver inte heller återbetalas om försäkringstagaren
svikligen försummat sin i punkt 2 definierade upplysningsplikt.
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Försäkringsavtalets upphörande
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