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Produktfaktablad för försäkringsprodukten 

Företagarens  
olycksfallsförsäkring
Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Genom företagarens olycksfallsförsäkring försäkras personer som har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare 
(1272/2006) som omfattar det företagararbete för vilket försäkringen är tänkt att tecknas. Försäkringen omfattar olycksfall som har drabbat 
den försäkrade i arbetet eller under fritiden samt yrkessjukdomar.

 Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen gäller för i försäkringen namngiven företagare och 
omfattar

 olycksfall, varmed avses en plötslig, oförutsedd händelse som 
orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller sjukdom 
för en försäkrad 

• i företagararbetet, eller

• under fritiden

 yrkessjukdomar. 

 Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller 

• för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar som inträffar i Finland 
eller vid tillfälligt arbete utomlands

• för olycksfall som inträffar under fritiden, i hela världen.

 Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringsskyddet omfattar inte

  företagare som inte har en pensionsförsäkring enligt lagen 
om pension för företagare

  lantbruksföretag och stipendiater

  avlönade idrottsutövare

  Finns det begränsningar  
 av vad försäkringen täcker? 

Försäkringen ersätter inte

 skadefall i en annan arbetsgivares arbete för vilka den försäkrade 
har rätt till ersättning enligt lag om olycksfall i arbetet och om 
yrkessjukdomar (459/2015)

 trafikskador som avses i trafikförsäkringslagen eller i en mot
svarande lag i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet

 patientskada enligt patientförsäkringslag (948/2019)

 då någon annan lag än lag om olycksfall i arbetet och om yrkes
sjukdomar med anledning av samma skadefall medför rätt till 
ersättning som fastställs enligt nämnda lag (t.ex. släcknings eller 
räddningsarbete)

 då samma skadefall medför rätt till ersättning enligt lag om 
ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom (1521/2016)

 skadefall som inträffat vid avlönad idrottsutövning.

 
Vilka är mina skyldigheter?

Att till försäkringsbolaget anmäla 

•  korrekta uppgifter för att fastställa försäkringspremien när avtalet 
börjar 

• felaktiga eller bristfälliga försäkringsuppgifter, utan dröjsmål

• väsentliga förändringar som inverkar på försäkringspremien 
under försäkringens giltighetstid, utan dröjsmål 

• om olycksfall och yrkessjukdomar senast inom 10 vardagar från 
det att den skadade meddelade om skadefallet till arbetsgivaren

samt att 

• betala försäkringspremien i tid. 

 När och hur ska jag betala? 

• premien kan betalas i en eller flera rater, beroende på vad som 
överenskommes

• premien betalas senast på förfallodagen

 När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringsskyddet börjar

• när försäkringsavtalet träder i kraft enligt överenskommen 
tidpunkt, dock tidigast från den tidpunkt som försäkringsbolaget 
har tagit emot försäkringsansökan. 

Försäkringsskyddet slutar 

• för en tidsbestämd försäkring, när försäkringsperioden som 
avtalats löper ut eller om försäkringstagaren skriftligen säger upp 
försäkringen dessförinnan

• för en fortlöpande försäkring, när försäkringstagaren skriftligen 
säger upp försäkringen

• om pensionsförsäkringen enligt lagen om pension för företagare 
upphör 

• om försäkringsbolaget väljer att säga upp försäkringen med 
anledning av att försäkringstagaren inte betalat förfallen premie 
eller uppsåtligen inkommit med felaktiga eller bristfälliga upp
gifter för premiesättning eller handläggning av ett ärende i syfte 
att skaffa sig orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon 
annan.

 Hur kan jag säga upp avtalet?

Genom att skriftligt meddela försäkringsbolaget om uppsägning. 
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