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Produkt: Cancerförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i försäkringsbrevet och
försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Med Cancerförsäkring kan ett företag försäkra sina arbetstagare i händelse av cancersjukdomar. Cancerförsäkring är en helhet som består
av två separata försäkringar som tecknas samtidigt:
Cancerförsäkring, vårdkostnader för cancersjukdom
Cancerförsäkring, engångsersättning för malign tumör.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Cancerförsäkring, vårdkostnader för cancersjukdom

Cancerförsäkring, vårdkostnader för cancersjukdom

Behandling av cancersjukdom i Finland, på Docrates
Cancersjukhus eller ett verksamhetsställe inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Ersättning betalas bl.a. inte för:
vårdkostnader för andra sjukdomar än bredvid nämnda cancersjukdomar

Med cancersjukdomar avses i vårdkostnadsförsäkringen
för cancersjukdom diagnoskoderna C00-C97 (maligna tumörer) samt D00-D09 (cancer in situ) i det internationella
sjukdomsklassifikationen ICD-10.

vårdkostnader till följd av att en annan sjukdom hos den försäkrade förvärras, även om förvärrandet skulle föranledas av
cancersjukdomen eller cancerbehandlingarna
andra läkemedel än cancerläkemedel (även läkemedel vid fysiska symtom som orsakats som kända biverkningar av cancerbehandlingar ersätts)

Försäkringsbeloppet i vårdkostnadsförsäkringen är 10 000
euro per cancersjukdom. För samma cancersjukdom utbetalas vårdkostnadsersättning för varje försäkrad person
högst upp till det ifrågavarande försäkringsbeloppet. Ersättningen förutsätter att försäkringsskyddet är i kraft då
kostnaderna uppstår.

andra terapier än psyko-, närings-, sexual-, lymfa-, tal-, ergoeller fysioterapibehandlingar som ordinerats av läkare och
som används som stöd för cancerbehandlingarna (sammanlagt högst 15 terapibesöksgånger)

Cancerförsäkring, engångsersättning för malign tumör

förebyggande undersökningar, behandlingar eller läkemedel

Ur försäkringen utbetalas en engångsersättning som
försäkringstagaren har valt, om det hos den försäkrade
diagnostiseras en malign tumör som uppfyller de nedan nämnda förutsättningarna under försäkringsskyddets giltighetstid (efter karenstiden).

mineralämnen, vitaminpreparat, näringspreparat eller naturmedel
kosmetisk vård eller operation
indirekta kostnader (t.ex. resekostnader, bortfall av arbetsinkomst, telefonkostnader).

Diagnoser som berättigar till engångsersättning är de i den
internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 förekommande diagnoskoderna
•
•

Cancerförsäkring, engångsersättning för malign tumör

C00-C97 (maligna tumörer), med undantag för
diagnoskod C44 (andra maligna tumörer i huden)
D05 (cancer in situ i bröstkörtel).

Engångsersättning utbetalas inte
om den sjukdomsdiagnos som den försäkrade fått inte hör till
de ovan angivna godkända ICD 10-diagnoserna som berättigar
till ersättning för malign tumör

Högst en engångsersättning per person kan betalas ur försäkringen.

om en malign tumör diagnostiseras före den berörda försäkrades försäkringsskydd börjar eller innan karenstiden löpt ut.

Försäkringen med engångsersättning har en karenstid på
90 dagar. Karenstiden börjar från dagen då försäkringsskyddet för den försäkrade personen börjar och betyder
att ersättning inte utbetalas under försäkringens giltighetstid för en sådan malign tumör som konstateras under karenstiden.
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Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
En förutsättning för att engångsersättning för malign tumör
ska utbetalas är att den försäkrade är vid liv då ersättningen
ansöks.

Besöksadress: Ängsporten 4, Esbo
Telefon: 010 19 15 00
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Var gäller försäkringen?
Cancerförsäkring, vårdkostnader för cancersjukdom
Försäkringen för vårdkostnader för cancersjukdom ersätter behandling av cancersjukdom som ges i Finland och som genomförs på
Docrates Cancersjukhus eller ett verksamhetsställe inom den offentliga hälso- och sjukvården. Behandling som ges i Finland av andra
än ovan nämnda instanser kan ersättas endast genom remiss från en onkolog på Docrates Cancersjukhus.
Cancerförsäkring, engångsersättning för malign tumör
Engångsersättningen utbetalas efter att en diagnos som uppfyller förutsättningarna för ersättning bekräftats. Giltigheten för försäkringen med engångsersättning omfattas inte av geografiska begränsningar.

Vilka är mina skyldigheter?
Då försäkringen träder i kraft ska korrekta uppgifter ges om de försäkrade personerna.
Under försäkringens giltighetstid ska en anmälan göras om en ny arbetstagare omfattas av försäkringen (en ny anställning börjar)
eller om en arbetstagare utgår (anställningen upphör).
Då man ansöker om ersättning ska de begärda tilläggsupplysningarna ges.
De säkerhetsföreskrifter som If utfärdat ska iakttas.
Premien ska betalas i tid.

När och hur ska jag betala?
If skickar en premiefaktura, som ska betalas senast på förfallodagen på det bankkonto som anges på fakturan.
Då försäkringsavtalet ingås avtalas om i hur många poster årspremien betalas och hur fakturorna levereras.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Cancerförsäkringen börjar gälla då försäkringstagaren och If avtalar om att försäkringen börjar gälla och gäller tills vidare.
Försäkringen slutar att gälla, då försäkringstagaren säger upp försäkringen.
Även If kan avsluta en försäkring i vissa situationer (t.ex. om premien inte betalas).
Försäkringen upphör dock senast då den försäkrades arbetsförhållande hos försäkringstagaren upphör, försäkringstagarens företagsverksamhet avslutas eller i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år.
Försäkringen upphör också då det avtalade försäkringsbeloppet har uppnåtts.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.
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Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget.

