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Vad ingår i försäkringen? 

Föremål för skyddet: Den försäkrade 

 Från detta försäkringsskydd utbetalas i försäkringsbre-

vet antecknat försäkringsbelopp, om den försäkrade 

under försäkringens giltighetstid konstateras ha en 

sjukdom eller skada som nämns i försäkringsvillkoren 

eller den försäkrade genomgår en åtgärd som nämns i 

försäkringsvillkoren. Försäkringsbeloppet utbetalas se-

parat för varje konstaterad diagnos eller åtgärd, dock 

högst en gång på basis av varje enskild diagnos- eller 

åtgärdsgrupp. 

 Ersättningsbara diagnos- och åtgärdsgrupper är  

malign tumör, benign tumör i centrala nervsystemet 

och hjärnnerverna, motoneuronsjukdom, hjärtinfarkt, 

hjärnblödning eller hjärninfarkt, aortaaneurysm (bråck 

på huvudpulsådern) och/eller dissekerande aorta-

aneurysm, allvarlig brännskada, transplantation eller 

hjärtoperation. De mer detaljerade kriterierna för  

ersättningsbarhet för varje diagnos- och åtgärdsgrupp 

beskrivs i försäkringsvillkoren.  

Föremål för skyddet: Den försäkrades barn 

 Från detta försäkringsskydd utbetalas i försäkringsbre-

vet antecknat försäkringsbelopp, om den försäkrades 

barn som är under 18 år under försäkringens giltig-

hetstid konstateras ha en sjukdom eller skada som 

nämns i försäkringsvillkoren. Försäkringsbeloppet ut-

betalas separat för varje konstaterad diagnos, dock 

högst en gång på basis av varje enskild diagnosgrupp. 

Ersättningen utbetalas till den försäkrade som är bar-

nets vårdnadshavare. 

 Ersättningsbara diagnosgrupper är malign tumör, juve-

nil diabetes, njursvikt, amputation, allvarlig hjärnskada 

och allvarlig brännskada. De mer detaljerade kriteri-

erna för ersättningsbarhet för varje diagnosgrupp be-

skrivs i försäkringsvillkoren. 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Ersättning utbetalas inte 

 om försäkringsfallet uppkommit till följd av att den för-

säkrade / barnet använt alkohol eller annan narkotika 

eller missbrukat läkemedel. Ersättning betalas inte hel-

ler för förgiftning, beroende eller följder av bruk av alko-

hol, läkemedel, narkotika, nikotin eller andra medel, el-

ler vård på grund av dessa. 

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 

täcker? 

 En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har in-

träffat och att sjukdomen har konstaterats under för-

säkringsskyddets giltighetstid. 

 En förutsättning för ersättning är att den försäkrade / 

barnet är vid liv minst 24 timmar efter att diagnosen 

fastställts. 

 Om en diagnos som nämns i försäkringsvillkoren leder 

till en annan diagnos som nämns i försäkringsvillkoren 

betalas ersättning endast på basis av den första diagno-

sen. 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringsskyddet gäller överallt i världen 

  allvarlig sjukdom och skada 
PRODUKTFAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTEN 

Företag: If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland Produkt: Hälsoförsäkring: Allvarlig sjukdom och skada 
 

 

 

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? 

Från skyddet Allvarlig sjukdom och skada i hälsoförsäkringen utbetalas det överenskomna försäkringsbeloppet som en engångsersättning 

om den som är föremål för försäkringsskyddet under försäkringens giltighetstid konstateras ha en sjukdom eller skada som nämns i för-

säkringsvillkoren. Försäkringstagaren kan välja antingen de försäkrade anställda eller deras minderåriga barn som föremål för skyddet. 
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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 (en ny anställning börjar) omfattas av försäk-

ringen 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? 

 Försäkringen börjar gälla då försäkringstagaren och If avtalar om att den börjar gälla. Försäkringen 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).  

 Försäkringsskyddet för en försäkrad person 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. 

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Försäkringen kan sägas upp när som helst. 

 Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget.  
 


