Försäkringsvillkor för
If Distansarbetsskydd
Vi vill se till att dina anställda har ett bra försäkringsskydd mot
olycksfall även när de jobbar på distans under coronavirusepidemin.

Vem skyddet gäller
Försäkrade med Distansarbetsskydd är alla de arbetstagare som under tiden 12.3.202031.12.2020 är försäkrade av en arbetsolycksfallsförsäkring beviljad av If Skadeförsäkring
AB (publ), filial i Finland (härefter If).

Giltighetstid för Distansarbetsskydd
Distansarbetsskyddet är giltigt för de olycksfall som sker i distansarbete under tiden
12.3.2020-31.12.2020.

Omfattning av Distansarbetsskydd
Distansarbetsskyddet täcker olycksfall som sker i distansarbete, och som den
försäkrade råkat ut för under skyddets ovannämnda giltighetstid, men som inte ersätts
enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar på basis av den obligatoriska
försäkringen för arbetstiden.

Distansarbetsskyddet innehåller följande skydd:
• Vårdkostnader för olycksfall
• Dagpenning för arbetsoförmåga
Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd yttre händelse, som orsakar
kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan. Skada av arbetsrörelse
(t.ex. försträckning i ryggen i samband med lyftrörelse) eller förändringar som är
sjukdomsbaserade (t.ex. degeneration i knän) anses inte vara olycksfallsskador.
Ersättning för vårdkostnader för undersökning och vård av olycksfall betalas högst 5000
euro/olycksfall. Ersättning betalas för de vårdkostnader som kommer till under de två
påföljande månader efter att olyckan skett.
Ifall olycksfallsskadan orsakar arbetsoförmåga (den försäkrade är fullständigt
arbetsoförmögen), betalas det från distansarbetsskyddet dagpenningsersättning 50
euro/dygn för fem dagar/vecka. Förutsättning för ersättningen är att arbetsoförmågan
är konstaterad av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Dagpenningen
betalas till arbetsgivaren, för den tiden som arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren
under sjukdomstiden. För de övriga dagarna betalas dagpenningen till arbetstagaren.
Från dagpenningen, som betalas till arbetstagaren, dras det av 50 % förskottsinnehållning
på förvärvsinkomst. Dagpenning betalas för tiden för arbetsoförmåga, dock högst i två
månader från den dagen olycksfallet hände.

Giltighet av Distansarbetsskydd
Försäkringen gäller vid distansarbete i Finland. Med distansarbete avses arbete som kunde
utföras i arbetsgivarens lokaler, men som arbetstagaren enligt överenskommelse med
arbetsgivaren på förhand utför i sitt hem, i sin fritidsbostad eller annanstans inomhus.

Utöver det är Distansarbetsskyddet i kraft:
• under måltider på distansarbetsplatsen
• under kortvariga, sedvanliga pauser på distansarbetsplatsen
• under pausgymnastik i kombination till distansarbete
• då arbetstagaren rör på sig inomhus på distansarbetsplatsen, även om detta inte
ansluter sig till distansarbetet. (t.ex. wc-besök)
• under vanliga småskaliga hushållsarbeten (t.ex. hänga upp tvätt, fylla på diskmaskinen,
laga mat, ge kortvarig och småskalig hjälp till barn).

Distansarbetsskyddet täcker inte:
• fritid
• fastighetens underhålls-, reparations- eller byggarbeten
• arbete som utförs åt en annan arbetsgivare eller för egen räkning
• barnvård (annan än kortvarig och småskalig hjälp till barn).

Allmänna avtalsvillkor
Till Distansarbetsskyddet anpassas Ifs allmänna avtalsvillkor.

Anvisningar för ersättningsansökan
Ersättning ansöks genom att arbetsgivaren fyller i skadeanmälan för arbetsolycksfallsförsäkring och skickar den till If. I skadehandläggningen utreds ifall den eventuella
ersättningen betalas på basis av obligatoriska arbetstidsförsäkringen, som baserar
sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, eller på basis av
Distansarbetsskyddet.
Anmälan görs smidigast i If Företagsfoldern eller i If Login. Anvisningar hur skadeanmälan görs hittar du på
if.fi/sv/foretag/vid-skada/personskada/arbetsolycksfall-eller-yrkessjukdom.
Skadeanmälan som gäller Distansarbetsskyddet ska göras senast ett halvt år från att
olyckan har skett.

Kontaktuppgifter och ändringsansökan
Om du behöver mer information om att söka ersättning, kan du vara i kontakt
med Ifs personersättningstjänst, tel. 010 19 17 00 (må-fre kl. 9-17) eller med e-post
tapaturmatku@if.fi.
Vi önskar att du är nöjd med vårt Distansarbetsskydd. Ifall du ändå är missnöjd med ett
ersättningsbeslut du har fått, se informationen om ändringsansökan:
https://www.if.fi/sv/foretag/vid-skada/om-du-inte-ar-nojd.
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