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

Produkt: Olycksfallsförsäkring

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 en Olycksfallsförsäkring kan många aktörer, såsom ett företag, en förening, klubb eller exempelvis ett daghem försäkra de personer
som de vill i händelse av olycksfall. Försäkringen gäller under den valda tiden, såsom exempelvis då anställda distansarbetar eller då barnen är på daghem. Försäkringen kan tecknas som fortlöpande eller tidsbestämd. En tidsbestämd försäkring gäller endast under en vald
tidpunkt, såsom under ett läger eller under en utfärd.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Begränsad Olycksfallsförsäkring

Ersättning utbetalas inte exempelvis för:

Vårdkostnader till följd av olycksfall, såsom
o Besök hos läkare och kostnader för undersökningar som läkare ordinerat
o Kostnader för läkemedel som ordinerats av läkare

Köp av mineral-, vitamin-, närings- eller naturmedelspreparat
Skada som förorsakas tand vid tuggning
Rehabilitering eller terapi
Övernattningskostnader

o Kostnader för operation
o Resekostnader
o Avgifter för vårddagar på sjukhus
Olycksfallsförsäkring (täcker utöver ovan nämnda skydd)
Dödsfall till följd av olycksfall
Omfattande Olycksfallsförsäkring (täcker utöver ovan
nämnda skydd)

Till försäkringen väljs en för syftet lämplig giltighetstid
(såsom klubbverksamhet). Försäkringen gäller endast
under den aktuella verksamheten.
Försäkringen ersätter inte ett olycksfall, om skadan har
skett i en riskutsatt gren som nämns i försäkringsvillkoren. I vissa situationer kan en sådan begränsning avlägsnas med ett tilläggsavtal.

Bestående men till följd av olycksfall

Tilläggsprodukter
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Försäkringen ersätter inte ett olycksfall, om skadan har
skett i en gren som kräver licens. I vissa situationer kan
begränsningen avlägsnas med ett tilläggsavtal.

Kortvarig arbetsoförmåga, olycksfall

If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland
Adress: PB 4, 00025 IF
FO-nummer: 1602149-8

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i enlighet med den valda giltigheten.

Vilka är mina skyldigheter?
Då försäkringen träder i kraft ska korrekta uppgifter ges.
Under försäkringens giltighetstid ska man utan dröjsmål meddela om förändringar och observerade fel eller om brister i uppgifterna.
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 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).
En individuell försäkring upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 75 år.
En tidsbestämd försäkring slutar att gälla vid den avtalade tidpunkten utan någon separat anmälan.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.

If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland
Adress: PB 4, 00025 IF
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Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget.

