Hälsoförsäkring
PRODUKTFAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTEN
Företag: If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland

Produkt: Hälsoförsäkring

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 Hälsoförsäkring kan ett företag försäkra sina arbetstagare i händelse av olycksfall och sjukdomar. Försäkringen kan också tecknas för
företagare eller enskilda arbetstagare. Försäkringsskydden gäller dygnet runt överallt i världen. Som vårdkostnader ersätts emellertid endast vård som getts i Finland. Till Hälsoförsäkringen kan i vissa situationer väljas också ett skydd som stöder arbetstagarnas mentala välmående och ett skydd som uppmuntrar till sunda levnadsvanor. Vidare kan väljas Hälsoförsäkring i händelse av allvarlig sjukdom eller skada,
kortvarig och/eller bestående arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Vårdkostnader, olycksfall

Försäkringen omfattar inte exempelvis kostnader som förorsakas av

Ersätter kostnader som förorsakas av undersökning
och vård av en olycksfallsskada upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
Kan också väljas så att läkemedel omfattas.

Köp av mineral-, vitamin-, närings- eller naturmedelspreparat
Kosmetisk vård eller operation

Vårdkostnader, olycksfall och sjukdom

Tandvård

Ersätter kostnader som förorsakas av undersökning
och vård av olycksfallsskada och sjukdom upp till det
försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Behandling av synnedsättning eller brytningsfel
Behandling av graviditet, förlossning eller barnlöshet
Vaccineringar eller hälsokontroller

Kan också väljas så att läkemedel omfattas.
Kan också väljas som mer begränsad, så att endast operationer omfattas.

Tilläggsprodukter som kompletterar vårdkostnadsskyddet
Stöd för mentalt välmående (psykologisk hjälp och kort
psykoterapi)
Stöd för ändring i livsstilsförändring (sömngrupp eller
viktkontrolls- och motionsgrupp)

Andra Hälsoförsäkringsprodukter som kan väljas
separat

Undersökning eller behandling av fetma
Vård som är avsedd för att lindra åldrande eller andra
fysiologiska förändringar.
Resor och inkvartering

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Förutsättningen för att Hälsoförsäkring kan beviljas för
företagare och enskild arbetstagare är en hälsodeklaration som godkänts av If.
Hälsoförsäkringen ersätter inte ett olycksfall eller en
sjukdom, om skadan har skett i en riskutsatt gren som
nämns i försäkringsvillkoren. Denna begränsning kan
slopas med ett tilläggsavtal.

Kortvarig arbetsoförmåga, olycksfall
Kortvarig arbetsoförmåga, sjukdom
Bestående arbetsoförmåga, olycksfall

Hälsoförsäkringen ersätter inte ett olycksfall eller en
sjukdom, om skadan har skett i en gren som kräver licens. I den individuella Hälsoförsäkringen kan begränsningen avlägsnas med ett tilläggsavtal. Inom gruppförsäkringen gäller begränsningen alltid.

Bestående arbetsoförmåga, sjukdom
Bestående men, olycksfall
Allvarlig sjukdom och skada
Dödsfallsskydd, olycksfall
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Dödsfallsskydd, sjukdom

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller överallt i världen. Som vårdkostnader ersätts emellertid endast vård som getts i Finland.

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 försäkringen 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?
Arbetstagarnas Hälsoförsäkring börjar gälla då försäkringstagaren och If avtalar om att försäkringen börjar gälla och gäller tills
vidare.
Hälsoförsäkringen för företagare eller enskild arbetstagare börjar gälla då If har handlagt och godkänt den hälsodeklaration
som den försäkrade gett.
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 75 år.
Försäkringen upphör också då det avtalade försäkringsbeloppet eller den avtalade försäkringstiden 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.

