Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Ömsen Hälsa
– Barn, vuxen, senior

Försäkringsgivare:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Mariehamn, Åland
FO nummer 0145082-0
Webb: omsen.ax

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Ömsen Hälsa ersätter följder av sjukdom eller skada som drabbat den försäkrade under försäkringens giltighetstid. Ömsen Hälsa
ersätter även förebyggande åtgärder.

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
Person eller de personer – som vid tecknandet av försäkring
omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland.

Olycksfall – skada som drabbat den försäkrade genom
olycksfall, med vilket avses:
•

Plötslig yttre händelse som åsamkar kroppsskada och
som inträffar utan den försäkrades avsikt.

•

Skada som uppkommer oavsiktligt genom:
•

SKYDD
Försäkringen gäller för kostnader som uppstått i Finland eller
Sverige vid:
Sjukdom – vårdkostnader som drabbat den försäkrade genom
sjukdom.

•

Vi ersätter som följd av sjukdom:
Vårdkostnader
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•

Godtagbara avgifter för undersökningar och behand
lingar som utförts av läkare eller övrig yrkesutbildad
hälso- och sjukvårdspersonal.

•

Andra godtagbara kostnader som föranletts av för
sjukdomen nödvändiga undersöknings- och behandlings
åtgärder.

•

Kostnader för av läkare ordinerade läkemedel, vilka säljs
på apotek med tillstånd av säkerhets- och utvecklings
centret för läkemedelsområdet (Fimea).

värmeslag, solsting, förfrysning,

•

förgiftning av förtärt ämne, gasförgiftning,

•

skada till följd av ansenliga tryckförändringar,
samt

•

drunkning.

Skada som uppstått oavsiktligt till följd av en plötslig
kraftansträngning eller plötslig rörelse och vars orsak
inte varit den försäkrades sjukdom eller lyte och för vilken
den försäkrade har behandlats av legitimerad läkare
inom 14 dygn efter skadehändelsen.

Vi ersätter som följd av olycksfall:
Vårdkostnader
•

Nödvändiga och godtagbara kostnader för behandling
eller undersökning samt läkemedel.

•

Försäkringen gäller för kostnader som uppstått i Norden.

•

Vårddagsavgifter vid vårdinrättning, dock högst enligt
vad motsvarande vistelse hade kostat vid användning
av offentlig vård i landskapet Åland.

•

Vårddygnsavgifter upp till 400 euro/dygn.

•

Skäliga och godtagbara avgifter för av läkare ordinerad
talterapi.

•

Hyra av kryckor eller övriga hjälpmedel, dock högst till
ett belopp om 500 euro per olycksfall.

•

Godtagbara avgifter, ordinerade av läkare eller av
försäkringsbolagets angivna vårdcoach, för besök hos
fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor, dock högst
10 ggr/försäkringsperiod.

•

Kostnader för nödvändig reparation eller återanskaff
ning av glasögon, hörapparat och tandprotes som varit i
bruk och skadats i omedelbar anslutning till olycksfallet,
dock högst till ett belopp om 300 euro per olycksfall.

•

Godtagbara avgifter, ordinerade av läkare eller av
försäkringsbolagets angivna vårdcoach, för besök hos
psykolog, psykiatriker eller KBT-terapeut, dock högst
10 ggr/försäkringsperiod.

•

Godtagbara avgifter, ordinerade av läkare eller av
försäkringsbolagets angivna vårdcoach, för besök hos
fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, psykolog, psykiatri
ker eller KBT-terapeut, dock högst 10 ggr/olycksfall.

•

Godtagbara avgifter, ordinerade av läkare eller av
försäkringsbolagets angivna vårdcoach, för besök hos
dietist, dock högst 2 ggr/försäkringsperiod.

•

Ortopediskt stöd till den del det gäller det första orto
pediska stödet som anskaffats efter en ersättningsgill
operation eller skada, dock högst 500 euro/operation
eller skada.

•

Nödvändiga och skäliga båt- och flygkostnader till följd
av sjukdom eller olycksfall, dock högst 200 euro/skada.
Akuttransport i direkt anslutning till sjukdom/olycksfall
ingår utan övre gräns.

•

Medfödd skada ersätts upp till 30 000 euro förutsatt att
barnet har varit försäkrad som ofödd.

Invaliditet – enligt medicinsk bedömning allmänt men.
Dödsfall – den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall.
Förebyggande vård
Kostnader för hälsoundersökning, hos en av Ömsen anvisad
serviceproducent, vart tredje år. Max tre ggr/angiven period.

Olycksfall

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för sjukdom och olycksfall som inträffar i
hela världen, dock
•

vårdkostnader som uppstår i Finland eller Sverige till följd av
sjukdom,

•

olycksfallskostnader som uppstår i Norden.

Vad ingår inte i försäkringen?

•

Förgiftning på grund av förtärt födoämne.

•

Inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på
kärnreaktion med massdöd som följd.

•

Att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt
eller tjänstgjort för Förenta Nationerna i fredsbevarande
uppdrag.

•

När skadefallet omfattas av en annan försäkring, såsom
vid trafik- och arbetsskada.

•

Om sjukdom eller lyte väsentligt har bidragit till den
ersättningsbara skadan, utbetalas ersättning för
vårdkostnader och invaliditet endast till den del de har
förorsakats av olycksfallet.

Försäkringen ersätter bland annat inte
Sjukdom
•

Undersökningar, vård eller mediciner som ordinerats
enbart eller i första hand i syfte att förbättra livskvalitet
eller utseende.

•

Skada som vid tuggning förorsakats tand eller tand
protes, även om en yttre faktor medverkat till skadan.

•

Könskorrigeringar, undersökning, vård eller medicinering
vid könsbyte.

•

Undersökning och behandling av infertilitet, graviditet,
förlossning, undersökning av fostrets tillstånd, avbry
tande av graviditet, förhindrandet av graviditet eller
preparat som används för att förhindra graviditet trots
att de ordinerats för att behandla sjukdom.

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Åldersbegränsningar – försäkringen upphör vid utgången
av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller
100 år:
•

Försäkringens beloppsbegränsningar och omfattning
indelas i tre ålderskategorier:
•

barn 0–17år

•

vuxen 18–69 år

•

senior 70–100 år.

Undantaget ur försäkringen är olycksfall till följd av följande
sportgrenar, såvida inte tillägget för tävlingsidrott är tecknat:

•

Undersökning, medicinering eller behandling för att öka
eller återställa sexuell lust eller förmåga.

•

Undersökning, behandling eller läkemedel för behandling
av impotens.

•

vissa kamp- och kontaktsporter

Undersökning eller behandling av klimakteriebesvär, inte
heller läkemedel vars primära användningsändamål är
vård av klimakteriebesvär.

•

vissa kraftpsporter

•

klättrings- eller flygrelaterade sportgrenar

•

off-pist-, freestyle- eller hastighetsåkning och störtlopp
eller liknande,

•

fridykning och dykning med dykutrustning, eller

•

hastighetstävling eller träning med motordrivna fort
skaffningsmedel eller anordningar.

•

•

Kostnader föranledda av missbruk av alkohol eller
l äkemedel eller bruk av annat rusmedel.

•

Undersökning för att utreda behov av rehabilitering eller
liknande, samt rehabilitering.

•

Undersökning, behandling eller medicinering av god
artade hudtumörer samt borttagning av födelsemärken.

•

Behandling eller borttagning av åderbråck.

•

Syngranskningar, anskaffning av glasögon eller kontakt
linser, operationer som utförs i syfte att korrigera
brytningsfel samt tillhörande operationsförberedande
undersökningar och åtgärder samt eftervård.

Flygresa – när den försäkrade är passagerare i ett luftfartyg
med nationalitetsbeteckning
•

För skadefall vid flygolycka är försäkringen inte i kraft
för person som hör till flygpersonalen eller för person som
utför uppdrag i anslutning till flygresan.

I vårdkostnaderna ingår inte:
•

Kostnader för vistelse eller behandling på inrättning som
inte är en vårdinrättning eller för resor dit och tillbaka.

•

Inkomstbortfall eller andra indirekta förluster i samband
med vården.

•

Behandling av snarkning, såvida det inte är fråga om
behandling av konstaterad sömnapé.

•

Vistelse på rehabiliterings-, bad- eller hälsoinrättning.

•

Arvoden för läkarutlåtande, -intyg eller uteblivna besök.

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:

•

Inkomstbortfall eller andra indirekta förluster i samband
med undersökning eller behandling.

•

Vårdkostnader – högst upp till försäkringsbeloppet per
sjukdom eller olycksfall.

•

Försäkringsfall som uppstått till följd av att den för
säkrade begick eller försökte begå ett brott.

•

Invaliditet

•

Bestående medicinska hjälpmedel.

•

Övernattningskostnader vid annat boende än nämnda
sjukhus eller vårdinrättningar i villkor AXÖH:1.

Försäkringen ersätter inte heller kostnader för vård eller behand
ling enligt nedan, till den del vården eller behandlingen inte är
medicinskt betingad och ordinerad av läkare:
•

kosmetiska eller plastikkirurgiska behandlingar, åtgär
der, operationer eller av undersökningar som förbereder
dem,

•

tandvård, tandprotetisk vård eller behandling,

•

korrigerande operation av ögonlock.

•

•

fullständig invaliditet – det avtalade försäkrings
beloppet

•

partiell invaliditet – så många tjugondelar av försäk
ringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar

Dödsfall – försäkringsbelopp med avdrag för den eventuella
invaliditetsersättning som betalts som engångsersättning för
samma olycksfall.

Självrisk:
•

•

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Vid vårdkostnader till följd av sjukdom är självrisken:
•

Barn – ingen självrisk

•

Vuxen och senior – 100 euro/försäkringsperiod

Vårdkostnader pga olycksfall ersätts utan självrisk.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring.

•

Meddela oss förändringar som medför en väsentlig ökning av
skaderisken.

•

Iaktta våra säkerhetsföreskrifter samt övrigt som meddelats.

•

Du har 12 månader, beräknat från fakturans besöksdatum,
på dig att lämna ersättningsanspråk.

•

Vid ersättningsansökan ska Du bistå oss i den utsträckning
som krävs för att utredning av vårt ansvar ska kunna ske.

När och hur ska jag betala?
•

Premien kan betalas i en eller flera rater, beroende på vad vi
kommer överens om.

•

Premien betalas senast på förfallodagen.

•

Försäkringen startar när en komplett ifylld ansökan lämnas
in till Ömsen. Därefter meddelas eventuella klausuler.

•

Efter handläggning får Du Ditt försäkringsbrev och övriga
handlingar.

•

Om ansökan inte beviljas eller om du väljer att ej ingå avtalet
avslutas försäkringen från begynnelsedag.

•

Du uppmanas att kontrollera att uppgifterna stämmer och
vid eventuella felaktigheter bör Du kontakta oss för rättelse.

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå
den upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp
försäkringen per telefon.

•

Vi kan säga upp försäkringen om
•

Du grovt åsidosatt Dina skyldigheter eller vid andra
s ynnerligen vägande skäl, exempelvis om Du gett
vilseledande uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst.

•

Du inte har betalat premien i tid.
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