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Vad täcker försäkringen? 

 En personskada som uppkommit för en patient i sam-

band med hälso- och sjukvård enligt ersättningsgrun-

derna och bestämmelserna i patientförsäkringslagen. 

Ersättningsgrunderna utgörs av en behandlingsskada, 

fel på en produkt som vid en verksamhetsenhet för 

hälso- och sjukvård har implanterats i patientens 

kropp, fel på en sjukvårdsapparat eller ett sjukvårdsin-

strument, en infektionsskada, en skada som orsakats 

av en behandlingslokal eller ett behandlingsinstru-

ment, en skada på grund av läkemedelsexpediering 

och en orimlig skada. 

 Inget maximiersättningsbelopp finns för personskador 

 

 

 
Vad täcker försäkringen inte? 

Försäkringen täcker inte 

 Ringa personskador 

 

   

 

 
Finns det begränsningar för försäkringsskyddet? 

 Försäkringen kan omfatta säkerhetsföreskrifter, som 

ska iakttas 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller i Finland och begränsad i utlandet, 

om en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet beslutar att 

den vård som kommunen enligt folkhälsolagen och la-

gen om specialiserad sjukvård är skyldig att ordna ska 

ges i utlandet 

 

   

 
 

   

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

 Ge korrekta och exakta uppgifter om verksamheten då 

avtalet ingås 

 Utan dröjsmål meddela felaktiga, bristfälliga eller änd-

rade försäkringsrelaterade uppgifter, såsom ändringar 

i verksamheten eller i prissättningsfaktorerna, såsom 

ändring av de sammanlagda arvodena 

 betala försäkringspremien i tid 

   

     

  Patientförsäkring 
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 Du hittar de fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och som gäller avtalet i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

En patientförsäkring är en lagstadgad försäkring enligt patientförsäkringslagen, vilken gäller ersättning av personskador som uppkommit i 

samband med hälso- och sjukvård.  
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Hur och när betalar jag premien? 

 Försäkringsbolaget (eller försäkringsförmedlaren) sän-

der en försäkringspremiefaktura, som ska betalats på 

förfallodagen till det bankkonto som anges på faktu-

ran. 

   

     

 
När börjar och upphör försäkringsskyddet? 

 Försäkringsskyddet börjar då försäkringstagaren och 

försäkringsbolaget kommer överens att försäkringen 

börjar och det gäller för en överenskommen försäk-

ringsperiod 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 försäk-

ringstagarens försäkringsskyldighet utifrån patientska-

delagen upphör och försäkringstagaren skriftligen 

meddelat om detta till försäkringsbolaget innan för-

säkringsperiodens utgång 

   

     

 
Hur säger jag upp avtalet? 

 uppsägningen ska göras skriftligen och ett intyg över 

att ny försäkring tecknats ska fogas till uppsägningsan-

mälan. 

   

 
 


