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Vad ingår i försäkringen? 

Operationsskydd i händelse av olycksfall och sjukdom 

 Operationer som en specialistläkare utför 

 Läkemedel som ges i samband med operationen 

 Vårddagar på sjukhus 

 Nödvändig anestesi som används i samband med ett 

undersöknings- eller behandlingsförfarande 

 Preoperativa undersökningar (t.ex. specialistläkarbe-

sök, bilddiagnostiska undersökningar, undersökning av 

nervbanor och elektrisk aktivitet, endoskopi i under-

sökningssyfte, laboratorieprov, belastningstest samt 

syn- och hörselundersökningar) 

 Ett kontrollbesök i vårdinrättningen efter operationen 

 Av läkare ordinerad fysioterapi efter operationsbe-

handling, dock högst en vårdperiod omfattande sam-

manlagt tio behandlingar. 

Försäkringen ersätter också operationskostnader för be-

fintliga olycksfallsskador eller sjukdomar. Med en befintlig 

olycksfallsskada avses en skada som uppkommit i sam-

band med olycksfall som inträffat innan försäkringen 

trädde i kraft. Med en befintlig sjukdom avses sjukdom 

som uppvisat klara symptom hos den försäkrade eller för 

vilken den försäkrade uppsökt läkarvård redan innan han 

eller hon anslutit sig till försäkringen. 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar inte exempelvis kostnader som för-

orsakas av 

 små kirurgiska ingrepp (t.ex. borttagning av födelse-

märke)  

 åtgärder som krävt omedelbar vård i samband med 

mottagning 

 rekonstruktiv eller estetisk plastikkirurgisk behandling, 

undersökning, ingrepp eller operation samt komplikat-

ioner eller efterföljande korrigerande åtgärder orsakade 

av dem, med undantag av en rekonstruktiv plastikkirur-

gisk operation som förorsakas av ett olycksfall och har 

försäkringsbolagets förhandsgodkännande 

 kosmetisk behandling, undersökning, ingrepp eller op-

eration samt komplikationer eller efterföljande korrige-

rande åtgärder orsakade av dem 

 korrigering av försämrad syn, brytningsfel eller skelning 

genom operation 

 läkemedel, med undantag av läkemedel som getts i 

samband med operation 

 behandling på grund av fetma (grupperna E65–68 i ICD-

10-diagnosklassificeringen) 

 annan behandling av sjukdom eller skada än  

operationsbehandling. 

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 

täcker? 

 Operationsskyddet ersätter inte ett olycksfall eller en 

sjukdom, om skadan har skett i en riskfylld gren som 

nämns i försäkringsvillkoren. Denna begränsning kan 

slopas med ett tilläggsavtal. 

 Operationsskyddet ersätter inte ett olycksfall eller en 

sjukdom, om skadan har uppkommit vid deltagande i  

licensbelagd idrott. 

  operationsskydd 
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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 hälsoförsäkringens operationsskydd kan ett företag försäkra sina arbetstagare för operationskostnader som uppstår till följd av 

olycksfall eller sjukdom. Operationsskyddet gäller dygnet runt överallt i världen. Som vårdkostnader ersätts emellertid endast vård som 

getts i Finland. I tillägg till operationskostnader som uppstår till följd av olycksfall eller sjukdom ersätter operationsskyddet även bl.a. kost-

nader för undersökningar som föregår operationen samt kostnader för fysioterapi efter operationsbehandlingen. 
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Var gäller försäkringen? 

 Operationsskyddet 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 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 75 år. 

 Försäkringsskyddet för en försäkrad person upphör också då det avtalade försäkringsbeloppet har uppnåtts. 

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Försäkringen kan sägas upp när som helst. 

 Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget.  
 


