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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Privat 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?
Olycksfallsförsäkringen ersätter följderna av skada som drabbat den försäkrade genom olycksfall under försäkringens giltighetstid.
För att kunna teckna försäkringen ska du tillhöra FPA:s förmånssystem och vara skriven i Finland.

Var gäller försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
person – i försäkringsbrevet som vid olyckstillfället omfattas
av det sociala trygghetssystemet i N
 orden (Finland, Danmark,
Island, Norge eller Sverige) och är bosatt i något av dessa länder

Försäkringen gäller
•

olycksfall som inträffar i hela världen

•

vårdkostnader inom Norden

Vad ingår inte i försäkringen?

SKYDD
Försäkringen gäller för
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

•

Försäkringen ersätter inte
•

skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller lyte,

•

operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk behandling
av sjukdom eller lyte om åtgärden inte gäller behandling
som ersätts av denna försäkring,

•

värmeslag, solsting, förfrysning,

•

•

gasförgiftning och förgiftning som förorsakas av
ämne som förtärts av misstag,

förgiftning genom läkemedel, alkohol, narkotiska preparat
eller annat berusningsmedel som den försäkrade intagit,

•

förgiftning på grund av förtärt födoämne,

•

skada till följd av ansenliga tryckförändringar, samt

•

•

drunkning

avbitning av tand eller tandprotes, även om en yttre faktor
bidragit till skadan,

•

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 upp
drag, samt

•

när skadefallet omfattas av en annan lagstadgad försäkring,
såsom vid trafik- och arbetsskada

skada som uppstått oavsiktligt till följd av en plötslig kraft
ansträngning eller plötslig rörelse och vars orsak inte varit
den försäkrades sjukdom eller lyte och för vilken den för
säkrade 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

•

läkemedel

•

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

•

akuttransport i omedelbar anslutning till olycksfallet

•

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

•

kostnader för nödvändig reparation eller återanskaffning
av glasögon, hörapparat och tandprotes som varit i bruk
och skadats i omedelbar anslutning till olycksfallet, högst
300 euro per olycksfall

•

kostnader för fysikalisk behandling, högst 10 behandlingar
per olycksfall

•

för vuxna och seniorer ersätts både privat och offentlig
vård. För barn ersätter försäkringen offentlig vård, privat
vård finns som tillval

invaliditet – enligt medicinsk bedömning allmänt men som
skadan förorsakar den försäkrade
dödsfall – den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall
Försäkringen har ett antal valbara alternativ och tillval, för mer
information se bifogad tabell.

infektionssjukdom till följd av bett eller sting av insekt eller
spindeldjur ersätts inte
psykiska följder av ett olycksfall ersätts inte
om sjukdom eller lyte utan samband med olycksfallet väsentligt
har bidragit till den ersättningsbara skadan, utbetalas ersättning
för vårdkostnader och invaliditet endast till den del de har föror
sakats av olycksfallet

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
åldersbegränsningar – försäkringen upphör vid utgången av
den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller
•

barn 17 år, vuxna 69 år, seniorer 100 år

idrottsutövning
trots tilläggsförsäkring för tävlingsidrott är följande sportgrenar
helt undantagna ur försäkringen:
•

kamp- och kontaktsporter

•

kraftsporter

•

flygrelaterade sportgrenar

•

klättringsgrenar

•

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

•

fridykning och dykning med dykutrustning, eller

•

hastighetstävling eller träning med motordrivna fort
skaffningsmedel eller anordningar

När och hur ska jag betala?

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

•

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

•

premien betalas senast på förfallodagen

i vårdkostnaderna ingår inte
•

•

När börjar och slutar försäkringen gälla?

kostnader för vistelse eller behandling på inrättning som
inte är en vårdinrättning, såsom t.ex. rehabiliterings-, badeller hälsoinrättningar eller för resor dit och tillbaka, samt

•

när hälsodeklarationen inkommer startas försäkringsavtalet och
Du får försäkringsbrevet och övriga handlingar

inkomstbortfall eller andra indirekta förluster i samband
med vården

•

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

ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
• vårdkostnader – högst upp till försäkringsbeloppet per olycksfall
•

•

Hur kan jag säga upp avtalet?

invaliditet
•

fullständig invaliditet – det avtalade försäkringsbeloppet

•

partiell invaliditet – så många tjugondelar av försäkrings
beloppet som invaliditetsklassen utvisar

dödsfall – försäkringsbelopp som gällde vid olycksfallet med
avdrag för den eventuella invaliditetsersättning som betalats som
engångsersättning för samma olycksfall

SJÄLVRISK:
• försäkringen har ingen självrisk

•

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

•

Vi kan säga upp försäkringen om
•

Du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

Du inte har betalat premien i tid

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

•

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

Det här ingår i försäkringen

Barn

Vuxen alt. 1

Vuxen alt. 2

Vuxen alt. 3

Senior

Vårdkostnad

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

3.000 €

Invaliditet

45.000 €

25.000 €

100.000 €

200.000 €

17.000 €

Dödsfall

5.000 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

3.000 €

Självrisk

0€

0€

0€

0€

0€

30 €

45 €

100 €

165 €

60 €

Privat vård 40 €/år

Tillval

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Tävlingsidrott 45 €/år

Ingår

Tillval

Tillval

Tillval

Ej valbart

Årspremie

Tilläggsförsäkring

Ålderbegränsningar: Barn 0–17 år, vuxen 18–69 år, senior 70–100 år
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