
 
Tilläggsförsäkring till lagstadgad olycksfallsförsäkring 

FRITIDSFÖRSÄKRING

•• Omsen 
FÖRSÄKRINGAR 

Trygghet för dina anställda 

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda en fritidsförsäkring som tillägg 
till den obligatoriska olycksfallsförsäkringen. Att vara försäkrad under fritiden  

är en utmärkt personalförmån för dina anställda. 

Enligt lagen om kollektiv- och arbetsavtal betalar arbetsgivaren också lön under tiden 
som den anställda är arbetsoförmögen till följd av olycksfall som hänt på fritiden. 
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FÖRSÄKRINGAR 

Fritidsförsäkring 

Med en fritidsförsäkring har arbetsgivaren rätt att få dag-
penning för den tid den anställda är arbetsoförmögen 
och arbetsgivaren har betalat lön till den anställda. Utan 
försäkring får arbetsgivaren endast dagpenning enligt 
sjukförsäkringslagen efter karenstiden nio vardagar. 

Gruppfritidsförsäkringen är en frivillig försäkring som 
kompletterar arbetstidsförsäkringen genom att ge ett lika 
omfattande skydd vid olycksfall som händer på fritiden 
som den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger vid 
händelse av olycksfall i arbetet. 

Fritidsförsäkringen kan tecknas om det anställdas antal är 
minst 2 heltidsanställda. 

Arbetsgivaren har rätt till dagpenningsersättning med 
stöd av försäkringen för den tid den anställda är arbets-
oförmögen på grund av olycksfall och arbetsgivaren har 
betalat lön. 

Ersättningar som betalas till arbetsgivaren 
Till arbetsgivaren betalas dagpenning från dagen efter 
olycksfallet då arbetsoförmågan till följd av olycksfallet 
har varat minst 3 dagar. 

Försäkringen betalar full dagpenning för sjukförsäkringens 
karenstid. Sjukdagpenningen från FPA ska sökas då sjuk-
skrivningen överstiger karenstiden, 9 vardagar, eftersom 
det vid karenstidens slut görs avdrag i den dagpenning 
som betalas från försäkringen i enlighet med försäkrings-
villkoren. 

Dagpenningsersättningen från FPA är i allmänhet mindre 
än lönen för den sjuktid som arbetsgivaren betalar (högst 
60 % av lönen) eller dagpenningen enligt sjukförsäkrings-
lagen. Fritidsolycksfallsförsäkringen kompletterar skyddet 
genom att ersätta den andel som överstiger FPA:s dag-
penning. 

Ersättningar som betalas till arbetstagaren 
Kostnader för sjukvård såsom läkararvoden inklusive min-
dre behandlingsåtgärder och  receptbelagda mediciner 
ersätts mot originalhandlingar utan betalningsförbindelse. 
För mera krävande åtgärder som till exempel fysioterapi, 
magnetröntgen eller operation krävs betalningsför-
bindelse. Ofentlig sjukvård ersätts enligt originalfakturor, 
privat sjukvård ersätts med avdrag för FPA:s  sjukvårds-
ersättning. 

Pensionen enligt arbetspensionslagarna och förmåner 
enligt sjukförsäkringslagen samordnas med de ersätt-
ningar som utbetalas i enlighet med försäkringsvillkoren. 

Försäkringsskyddets omfattning 
Försäkringen gäller för olycksfall i Finland och utom-
lands. Reseförsäkring vid resor utomlands rekommende-
ras med tanke på sjukdomar och hemtransport. 

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse 
som beror på en yttre faktor och som orsakar kropps-
skada. 

Viktiga begränsningar 

Om någon yttre faktor inte har inverkat på skadeför-
loppet, kan det hända att defnitionen på ett olycksfall 
inte uppfylls som till exempel i situationer nedan: 

• I samband med badmintonmatch hoppade den skada-
de upp och skulle smasha en boll och det smällde till 
i vaden. Vid kontakt med vårdpersonal konstaterades 
bristning i akillessenan. 

• Den skadade skottade jord ur skottkärran vid anlägg-
ning av gräsmatta och fck ont i ryggen. 

Försäkringen har inte begränsningar i anslutning till idrott 
men innehåller begränsingar mot skador som inträfar vid 
händelser för vilka  andra lagstadgade försäkringar gäller. 
Till exempel professionell idrott och motorsport. 

Försäkringen ersätter inte olycksfall som inträfar i 
 samband med professionell idrott det vill säga om per-
sonen får lön/ink omst av idrottandet. En sådan person 
ska försäkras med ett olycksfalls- och pensionsskydd för 
idrottare genom speciallagstiftning.  

Försäkringen ersätter inte skada som inträfar i trafken 
eller motorsport. Skador i trafken eller i samband med 
motorsport ersätts från fordonets trafkförsäkring. 
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