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Talka 

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

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Talkaförsäkringen ersätter vårdkostnader samt följderna av skada som drabbar den oavlönade arbetstagaren genom olycksfall. 

Vad ingår i försäkringen? 

OBJEKT 

✓  den försäkrade – frivillig, oavlönad privatperson som deltar i 
arbetet och som är under 80 år 

SKYDD 

✓  olycksfall – skada som drabbat den försäkrade genom olycks
fall, med vilket avses 

• plötslig yttre händelse varigenom den försäkrade ofrivilligt 
drabbas av en kroppsskada 

• skada som uppkommer oavsiktligt genom 

• drunkning 

• värmeslag, solsting, förfrysning 

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

• skada till följd av ansenliga tryckförändringar 

• 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 läkare inom 14 dygn efter 
skadehändelsen 

Vi ersätter som följd av olycksfall 

✓  vårdkostnader  

• nödvändiga och medicinskt godtagbara kostnader för 
behandling eller undersökning upp till 5 000 euro 

• kostnader för nödvändig reparation eller återanskafning av 
glasögon, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och 
skadats vid olycksfallet 

• kostnader för fysikalisk behandling, högst 5 behandlingar 
per olycksfall 

✓  invaliditet – enligt medicinsk bedömning allmänt men som 
skadan förorsakar den försäkrade, maximalt 50  000 euro 

✓  dödsfall – den försäkrade avlider pga olycksfall, dödsfalls
ersättningen är 10  000 euro 

Var gäller försäkringen? 

• inom landskapet Åland 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

X   kläder som klippts sönder i vården 

X   förbandsmaterial 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

Allmänt: 

Försäkringen ersätter inte: 

 skada som ersätts av lagstadgad försäkring 

 behandling av sjukdom 

 tandskada pga avbitning 

 psykiska följder av olycksfall 

 resekostnader 

 ersättningen kan avböjas eller minskas om den försäkrades 
 arbetsoförmåga eller död beror på missbruk av alkohol eller 
medicin eller användning av rusmedel och detta väsentligt 
bidragit till skadans uppkomst eller omfattning 

I vårdkostnaderna ingår inte: 

 kostnader för vistelse på rehabiliterings, bad eller hälso
inrättning 

 inkomstbortfall eller andra indirekta förluster i samband med 
vården 

ERSÄTTNINGSREGLER 

Försäkringsbelopp: 

• vård av skada – högst överenskommet försäkringsbelopp per 
skada 

• invaliditet eller men 

• fullständigt men ersätts med det avtalade försäkrings
beloppet 

• partiellt men ersätts med så många tjugondelar av försäk
ringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar 

• dödsfall – det försäkringsbelopp som gällde vid olyckstillfället 

Självrisk: 

• försäkringen är 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 

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

https://omsen.ax


När och hur ska jag betala? 

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

• premien betalas senast på förfallodagen 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• när köpet är klart får Du försäkringsbrevet och övriga handlingar 

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

Hur kan jag säga upp avtalet? 
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• Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå den 
upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp försäk
ringen 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 
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