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Vad ingår i försäkringen? 

Försäkring för psykisk hälsa: Samtalshjälp 

 Ersätter vårdkostnader som orsakas av 
samtalshjälp i en situation där den 
försäkrade upplever att hens psykiska 
välbefinnande har försämrats. 

 Med samtalshjälp avses diskussioner med 
en yrkesutbildad person inom psykisk 
hälsovård, vilka syftar till att förbättra den 
försäkrades psykiska välbefinnande. 

 

Försäkring för psykisk hälsa: Terapiskydd 

 Ersätter vårdkostnader som orsakas av 
psykoterapi om en psykiater har 
diagnostiserat den försäkrade med psykisk 
sjukdom och skrivit en remiss till hen för 
psykoterapi. Den som ger psykoterapin 
som ersätts av försäkringen ska vara en 
psykoterapeut godkänd av Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården 
(Valvira). 

 Med psykiska sjukdomar avses diagnoser 
som hör till sektion F i den internationella 
klassificeringen av sjukdomar (ICD-10). 

 Dessutom ersätter försäkringen högst två 
terapirelaterade besök hos en psykiater 
per en terapiperiod (exempelvis ett besök 
som behövs för att få terapiremissen). 

Försäkringsavtalet kan, enligt 
försäkringstagarens val, innehålla både 
samtalshjälp och terapiskydd eller bara ett 
av dem. 

 

 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar inte följande: 

 Annan psykologisk eller neuropsykologisk 

undersökning, behandling eller rehabilitering 

 Samtalshjälp eller annan behandling som ges av 

en psykiater 

 Kostnader för läkarutlåtanden eller läkarintyg 

 Samtalshjälp för en person som inte har symtom 

på försämrat psykiskt välbefinnande eller andra 

förebyggande behandlingar 

 Rehabilitering eller vistelse på rehabiliterings- 

och badinrättning eller inrättning som tillämpar 

naturläkekonst eller motsvarande inrättning 

 Indirekta kostnader 

 Telefonkostnader eller parkeringsavgifter 

 Läkemedelskostnader. 

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad 

försäkringen täcker? 

 Förutsättningen är att de försäkrade är 

stadigvarande bosatta i Finland och att de har ett 

giltigt FPA-kort som bevis på att de omfattas av 

den sociala tryggheten i Finland. I vissa fall kan 

denna begränsning slopas med ett tilläggsavtal. 

 Det finns maximalt antal besök för samtalshjälp 

och för psykoterapi, vilket antecknas i 

försäkringsbrevet. 

 En självrisk som betalas av den försäkrade kan 

ingå i terapiskyddet. 

  

Försäkring för psykisk hälsa 
Produktfaktablad för försäkringsprodukten 

 

Företag: If Skadeförsäkring Abp, filialen i Finland Produkt: Försäkring för psykisk hälsa 

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 Försäkring för psykisk hälsa kan ett företag försäkra en grupp av personer mot försämring av psykiska 
välbefinnande och psykiska sjukdomar. Den försäkrade gruppen kan omfatta personer vilka är anställda av 
försäkringstagaren eller företagare som idkar företagarverksamhet och arbetar i sitt företag. Försäkringsskydden 
gäller dygnet runt överallt i världen. Försäkringen ersätter emellertid endast vård som givits i Finland av vårdpartnern 
som nämns i försäkringsbrevet. 
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Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller överallt i världen. Försäkringen ersätter emellertid endast vård som givits i Finland 
av vårdpartnern som nämns i försäkringsbrevet. 

  

 
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 ska årspremien betalas och hur 
fakturorna levereras. 

  

 

 

 

 

 

 
När börjar och slutar försäkringen att gälla? 

✓ Försäkring för psykisk hälsa 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 75 år. 

✓ Efter att alla samtalssessioner eller psykoterapisessioner har använts och 12 månader har förflutit 
sedan den senaste samtalssessionen som ersatts, kommer den försäkrade att återfå tillgång till hela 
antalet samtalssessioner. För att ersätta en ny terapiperiod krävs en ny remiss från en psykiater. 

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

✓ Försäkringen kan sägas upp när som helst. 

✓ Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget. 

 


