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Företagarna kan försäkra sig med olycksfallsförsäkringen för företagare.  
Den är synnerligen omfattande och ersätter förlust och skada som orsakats  

av olycksfall eller yrkessjukdomar.
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
för företagare

DE FÖRSÄKRADE
Olycksfallsförsäkring för företagare grundar sig på  
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 
(188 och 200 §).

Försäkring beviljas under förutsättning att den försäk-
rade har en gällande pensionsförsäkring som avses i 
lagen om pension för företagare (FöPL).

Till exempel följande personer som arbetar i företaget 
kan försäkras:
– personer som är enskilda näringsidkare  

(t.ex. firmainnehavare)
– enskilda näringsidkares familjemedlemmar som 

inte arbetar i arbetsförhållande i enlighet med  
arbetsavtalslagen

– bolagsmän i öppna bolag
– ansvariga bolagsmän i kommanditbolag
– tysta bolagsmän i kommanditbolag som inte arbetar 

i arbetsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen
– aktieägare i aktiebolag som arbetar i bolaget i  

ledande ställning och som ensam innehar över  
30 procent eller tillsammans med sina familje- 
medlemmar över 50 procent av aktierna i bolaget 
eller av det röstetal som aktierna i bolaget medför.

FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
Olycksfallsförsäkringen för företagare gäller överallt i 
världen. Trots det rekommenderas reseförsäkring som 
ytterligare skydd under utlandsresor.

FÖPL-ARBETSINKOMST
Det lönebelopp som antecknas i olycksfallsförsäkring-
en för företagare ska motsvara FöPL-arbetsinkomsten. 
Ersättningar som betalas ut grundar sig alltid på den 
verkliga FöPL-arbetsinkomsten. Försäkringstagaren 
är skyldig att meddela försäkringsbolaget om föränd-
ringar i FöPL-arbetsinkomsten.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN FÖR  
FÖRETAGARE ERSÄTTER
– arbetsolycksfall
– ömhet orsakad av arbetsrörelse samt några andra 

skador som betraktas som arbetsolycksfall
– yrkessjukdomar
– olycksfall på fritiden.

Med yrkessjukdomar avses sjukdomar som i huvudsak 
orsakas av fysikaliska, kemiska eller biologiska fakto-
rer som förekommer i arbetet. Typiska faktorer som 
orsakar yrkessjukdomar är bl.a. buller, vibrationer, 
damm, kemiska substanser eller gaser.

Försäkringen ersätter inte skada som framträder i  
arbete hos en annan arbetsgivare. Ifall företagaren  
arbetar i anställningsförhållande vid sidan av sin före-
tagarverksamhet, omfattas företagaren av den andra 
arbetsgivares arbetsolycksfallsförsäkring på basis av 
sitt anställningsförhållande. Således gäller olycksfalls-
försäkringen för företagare inte när man arbetar i  
anställningsförhållande.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN FÖR FÖRE- 
TAGARE GER FÖLJANDE ERSÄTTNINGS- 
FÖRMÅNER
– sjukvårdskostnader samt behövliga undersöknings-

kostnader på grund av skada eller sjukdom
– dagpenning i enlighet med var och ens egen 

FöPL-arbetsinkomst
– olycksfallspension (full pension motsvarar 85 %  

av inkomsterna)
– rehabiliteringspenning
– andra rehabiliteringsförmåner
– menersättning för bestående skada
– familjepension (högst 70 % av inkomsten)  

och begravningshjälp.



Sjukvårdskostnader avser kostnader som orsakats av 
sjukvård som företagaren har fått på grund av olycks-
fall eller yrkessjukdom, t.ex. vårdavgifter på sjukhus, 
läkararvoden och läkemedel.

Ersättning för inkomstbortfall omfattar dagpenning, 
olycksfallspension och rehabiliteringspenning. Dag-
penning betalas under högst ett års tid räknat från 
olycksfallets datum. Rehabiliteringspenning betalas 
under rehabiliteringstiden. Ifall arbetsoförmågan  
fortgår ännu ett år efter olycksfallet får företagaren 
olycksfallspension. Beloppet av ersättning för  
inkomstbortfall bestäms enligt företagarens FöPL- 
arbetsinkomst vid den tidpunkt skadan inträffade.

Menersättningens storlek bestäms på grund av medi-
cinska skäl i enlighet med statsrådets förordning om 
invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall  
i arbetet och om yrkessjukdomar, utifrån grundbelop-
pet som fastställs i lagen om olycksfall i arbetet och 
om yrkessjukdomar. För skador och sjukdomar som 
hör till invaliditetsklasserna 1–5 betalas menersätt-
ning som ett engångsbelopp. För skador och sjuk- 
domar som hör till invaliditetsklasserna 6–20 betalas 
menersättning som fortlöpande ersättning.

Rehabiliteringen har som målsättning att hjälpa  
företagaren tillbaka till förvärvslivet. Möjligheterna  
omfattar t.ex. medicinsk rehabilitering, utbildning, 
arbetslivsträning eller lån och understöd för förvärvs-
verksamhet.

Familjepension avser pension som tillkommer för-
månstagarna när företagaren har dött p.g.a. olycksfall 
eller yrkessjukdom. Familjepension beviljas i form av 
änkepension eller barnpension eller båda.

KONTAKTA OSS
Mera ingående information finns bl.a. på adressen  
if.fi/foretag. Ytterligare information får du också av 
din kontaktperson eller på vårt närmaste kontor.

if.fi/foretag 
Företagstjänster tfn 010 19 15 00

  

Försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland och regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning.  
Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi, tfn 09 183 5360.
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