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

Produkt: Utlandsplaceringsförsäkring

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 Utlandsplaceringsförsäkring försäkras arbetstagare som för längre tid sänds utomlands i händelse av olycksfall, sjukdomar, resgods-,
rättskydds- eller ansvarsskador. I försäkringen kan också inkluderas familjemedlemmar. Försäkringen gäller 24/7 i utstationeringslandet
och på arbets- och fritidsresor som görs därifrån. I Omfattande Utlandsplaceringsförsäkring ingår också katastrofskydd.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Begränsad Utlandsplaceringsförsäkring

Ersättning utbetalas inte exempelvis för:

Vårdkostnader för olycksfall som inträffar eller sjukdom som uppkommer under resa utan övre gräns i euro. Vårdkostnadsskyddet
kan utvidgas att omfatta hälsovård också ifråga om bl.a. hälsokontroller, tandvård samt graviditets- och förlossningskostnader.
Med vårdkostnader jämställs också exempelvis:

Om vårdkostnader, annullering av resa, avbrott i eller
försening av resa eller bestående men har orsakats av
den försäkrades bruk av alkohol eller annat rusmedel
Rehabilitering eller terapi (med undantag för kristerapi)

o Kristerapi

Köp av mineral-, vitamin-, närings- eller naturmedelspreparat

o Kostnader för sjuktransport

Kosmetisk vård eller operation

o Rese- och inkvarteringskostnader för närstående, om den försäkrade svävar i livsfara

Kostnader för hälsovård (t.ex. vaccineringar, hälsokontroller, tandvård samt graviditets- och förlossningskostnader) om vårdkostnadsskyddet inte har utvidgats.

Annullering av, avbrott i och försening från resa
Utlandsplaceringsförsäkring (täcker utöver ovan nämnda skydd)

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?

Resgods
Reseansvar
Rättsskydd på resa
Omfattande Utlandsplaceringsförsäkring (täcker utöver ovan nämnda
skydd)
Katastrofskydd

Tilläggsprodukter

Utlandsplaceringsförsäkringen ersätter inte skada, som
orsakats av krig, uppror, väpnad konflikt eller motsvarande, även om den försäkrade inte själv deltagit i
nämnda operationer. Denna begränsning kan slopas
med ett tilläggsavtal. En uppdaterad lista på riskområden finns på adressen if.fi/warrisks.
Utlandsplaceringsförsäkringen ersätter inte ett olycksfall eller en sjukdom, om skadan har skett i en riskutsatt gren som nämns i försäkringsvillkoren. Denna begränsning kan i vissa fall slopas med ett tilläggsavtal.

Hemförsäkring (lösöre)
Kortvarig arbetsoförmåga, olycksfall under resa

Försäkringen gäller inte vid arbetsresor på uppdrag eller bekostnad av annan arbetsgivare än försäkringstagaren. Den gäller heller inte vid arbetsresor utförda i
egenskap av frilansare eller egenföretagare.

Bestående men, olycksfall under resa
Bestående men, sjukdom under resa
Dödsfallsskydd, olycksfall under resa
Dödsfallsskydd, sjukdom under resa
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Med olycksfall på resa avses en plötslig och oväntad yttre händelse,
som orsakar kroppsskada under utlandsplaceringen och som
inträffar utan den försäkrades förskyllan. Med sjukdom under resa avses plötslig och oförutsedd sjukdom som uppkommit under utlandsplaceringstiden, och som kräver omedelbar sjukvård, eller som enligt
medicinska erfarenheter ska anses uppkommen under utlandsplaceringstiden.

Var gäller försäkringen?
Försäkringsskyddet gäller under utstationeringstiden, både under arbetstid och fritid över hela världen.

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).
Försäkringen upphör dock senast när den försäkrades anställningsförhållande hos försäkringstagaren eller utstationeringen upphör.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst.
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Uppsägningen ska göras skriftligen till försäkringsbolaget.

