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

Produkt: Patientförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i försäkrin gsbrevet och
försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Patientförsäkring är en lagstadgad försäkring i enlighet med patientförsäkringslagen, som avser ersättning för personskada som orsakats
en patient i samband med hälso- och sjukvård.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

En personskada som orsakats en patient i samband
med hälso- och sjukvård enligt ersättningsgrunderna
och bestämmelserna i patientförsäkringslagen.
Ersättningsgrunderna utgörs av en behandlingsskada,
infektionsskada, olycksskada, skada på anläggning,
skada på implanterade sjukvårdsprodukter, skada i
behandlingslokal eller -utrustning, skada vid
distribution av läkemedel och oskälig skada.

Försäkringen täcker inte
Lindriga personskador.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?

Inget maximiersättningsbelopp finns för personskador.

Försäkringen kan omfatta säkerhetsföreskrifter, som
ska iakttas.
Parterna kan inte förhandla om ersättningsförmånerna
utan de fastställs enligt patientförsäkringslagen
(948/2019).

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Finland och begränsad i utlandet, om en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet beslutar att ordna den
behandling som är nödvändig för patientens hälsa i utlandet.

Vilka är mina skyldigheter?
Ge korrekta och exakta uppgifter om verksamheten då avtalet ingås
Utan dröjsmål meddela felaktiga, bristfälliga eller ändrade försäkringsrelaterade uppgifter, såsom ändringar i verksamheten
eller i prissättningsfaktorerna (t.ex. lönebeloppen).
Betala försäkringspremien 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?
Försäkringsskyddet börjar då försäkringstagaren och försäkringsbolaget kommer överens att försäkringen börjar och det
gäller för en överenskommen försäkringsperiod åt gången. Den första försäkringsperioden upphör alltid i slutet av
kalenderåret.
Försäkringsskyddet upphör då försäkringstagaren skriftligen säger upp försäkringen för att övergå till ett annat
försäkringsbolag under försäkringsperioden.
Försäkringsskyddet upphör utan uppsägning då försäkringstagarens försäkringsskyldighet utifrån patientskadelagen upphör
och försäkringstagaren skriftligen meddelat om detta till försäkringsbolaget innan försäkringsperiodens utgång.

Hur kan jag säga upp avtalet?
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Uppsägningen ska göras skriftligen och ett intyg över att ny försäkring tecknats ska fogas till uppsägningsanmälan.

