TALKA
FÖRSÄKRING

Trygghet för dina vänner
Släktingar, vänner och bekanta som hjälper till vid arbete utan
lön är vanligt för många. Oberoende hur försiktig man är så sker det
ibland olyckor. Då är det bra att på förhand teckna en olycksfalls
försäkring för dem som hjälper dig.

Oberoende av hur försiktig du är och vilken
skyddsutrustning du använder kan olyckan
vara framme när du minst anar det.
Då är det viktigt att du redan innan arbetet inleds har
tecknat en talkaförsäkring som ersätter kostnader som
förorsakas av ett olycksfall.
Talkaförsäkringen är en frivillig personförsäkring med
vilken du försäkrar t.ex. vänner, släkt, kompisar och annan
oavlönad arbetskraft som tillfälligt hjälper dig i olika sam
manhang, t.ex. med byggnadsprojekt eller vid renovering.
Talkaförsäkringen är just en sådan försäkring som är
avsedd för kortvarigt och traditionellt talkaarbete och
försäkrade är det antal personer under 80 år som deltar
i arbetet. Försäkringen gäller inom landskapet Åland och
för den tid som framgår i försäkringsbrevet. Försäkringen
ersätter skador som beror på olycksfall.
Med olycksfall avses att en plötslig händelse inträffar och
orsakar en kroppsskada. Till de vanligaste olycksfallen hör
skador som förorsakats av att man fallit i samband med
arbetets utförande.

Det som försäkringen ersätter är vårdkostnader enligt
orginalkvitton till den del du inte får ersättning från t.ex.
FPA. Viktigt att komma ihåg är att försäkringen inte gäller
för resekostnader och att den inte heller täcker inkomst
bortfall eller indirekta kostnader. Kostnader för fysikalisk
behandling som ordinerats av läkare ersätts för högst fem
behandlingar per olycksfall.

Exempel
Morbror Micke ramlar från stegen på väg upp på taket
under ert talkaarbete. Han får ett benbrott på smalbenet
och linserna i hans glasögon spricker.
Försäkringen ersätter hans läkarbesök och avgifterna på
sjukhusets vårdavdelning. Den ersätter också värkme
dicin som han får på recept. Till glasögonen ersätts nya
linser, men inte nya bågar då de är hela. Han får remiss
till fysioterapi 10 gånger och försäkringen ersätter fem av
dessa besök.

Det här ingår i försäkringen
Vårdkostnad

5 000 €

Invaliditet

50.000 €

Dödsfall

10.000 €

Antal personer
Premie för 1 mån
Årspremie

3
20,25 €
135€

Antal personer och försäkringstid kan utökas.
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