
Produktfaktablad för försäkringsprodukten 

Patientförsäkring
 

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

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
En patientförsäkring är en lagstadgad försäkring enligt patientförsäkringslagen, vilken gäller ersättning av personskador som uppkommit 
i samband med hälso- och sjukvård.

 Vad ingår i försäkringen?

 personskada som åsamkats patient i samband med hälso- och 
sjukvård som utövas i Finland av försäkringstagaren eller den för 
vars räkning försäkringen har tecknats i enlighet med stadgande-
na i patientförsäkringslagen

 försäkringen gäller utan övre beloppsbegränsning

 Var gäller försäkringen?

Vid hälso- och sjukvård som  utövas i Finland.

 Vad ingår inte i försäkringen?

Ersättning betalas inte för 

  ringa skada

  Finns det begränsningar  
 av vad försäkringen täcker? 

 –

 
Vilka är mina skyldigheter?

•  du måste ge korrekta uppgifter om verksamheten då avtalet 
ingås

•  utan dröjsmål meddela felaktiga eller bristfälliga uppgifter samt 
meddela eventuella ändringar i verksamheten

 När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen

 När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen. Den 
första försäkringsperioden upphör alltid i slutet av kalenderåret

 Hur kan jag säga upp avtalet?

• försäkringsskyddet upphör då försäkringstagaren skriftligen 
 säger upp försäkringen för att övergå till ett annat försäkrings-
bolag under försäkringsperioden. Ett intyg över att ny försäkring 
har tecknats skall bifogas till uppsägningsanmälan

• försäkringsskyddet upphör utan uppsägning då försäkrings-
tagarens försäkringsskyldighet utifrån patientskadelagen upphör 
och försäkringstagaren skriftligen meddelat om detta till försäk-
ringsbolaget innan försäkringsperiodens utgång
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