UTLANDSPLACERINGSFÖRSÄKRING

Produktbeskrivning
Gäller fr.o.m. 20.9.2019

Med utlandsplaceringsförsäkring försäkras arbetstagare inklusive familjemedlemmar som för
längre tid sänds utomlands för arbete. En utlandsplaceringsförsäkring underlättar att få vård, om
den försäkrade arbetstagaren eller en familjemedlem insjuknar eller skadar sig genom olycksfall
under utlandsplaceringen. Vi ger råd när en olycka inträffar, vi hänvisar en bra vårdplats och i
allvarliga fall ordnar vi sjuktransport från utlandet till Finland. Utan försäkring kan kostnaderna
för sjukvård utomlands och ambulansflyg uppgå till och med till tiotusentals euro.

Med utlandsplacering avses att det finns ett giltigt utlandsplaceringsavtal mellan arbetsgivaren och den utlandsplacerade arbetstagaren och att utlandsplaceringen
faktiskt fortgår.
Med en utlandsplaceringsförsäkring kan företaget försäkra sin personal mot följande incidenter under utlandsplaceringen:
– olycksfall
– sjukdom

–
–
–
–
–
–

hälsovård (utvidgning av vårdkostnadsskydd)
resgodsskada
rättsskyddsskada
ansvarsskada
katastroflägen
hemförsäkringsskada.

DE FÖRSÄKRADE
Med en utlandsplaceringsförsäkring försäkras arbetstagare inklusive familjemedlemmar som sänts utomlands
för arbete. Uppgifter som behövs är bl.a. länderna samt antalet arbetstagare, makar och barn i respektive land.
En namnförteckning över personerna som ska försäkras är obligatorisk när försäkringen ska sättas i kraft.

SKYDDSNIVÅER
Skyddsnivån kan väljas utifrån tre olika alternativ:
– Utlandsplaceringsförsäkring, begränsad
– Utlandsplaceringsförsäkring
– Utlandsplaceringsförsäkring, omfattande.
Begränsad utlandsplaceringsförsäkring ger skydd i
händelse av kostnader för vård utifrån olycksfall och sjukdom, i händelse av annullering av eller avbrott i resa
samt i händelse av att du försenar dig från avresan.

Omfattande utlandsplaceringsförsäkring omfattar utöver
ovan nämnda skydd också katastrofskydd.
Skyddet kan utvidgas genom att välja en eller flera valfria
tilläggsprodukter.
Försäkringsbeloppet i vårdkostnadsskydd har ingen övre
gräns i euro. De övriga skydden har ett avtalat maximiersättningsbelopp, som anges i försäkringsbrevet.

Utlandsplaceringsförsäkringen på mellersta skyddsnivån
omfattar utöver ovan nämnda skydd dessutom resgods,
ansvars- och rättsskydd på resa.
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Reseansvar
Resgods

Vårdkostnader

BEGRÄNSAD UTLANDSPLACERINGSFÖRSÄKRING

Resa som annulleras, avbryts
eller försenas

UTLANDSPLACERINGSFÖRSÄKRING

Rättsskydd på resa

OMFATTANDE UTLANDSPLACERINGSFÖRSÄKRING

Katastrofskydd

Kortvarig arbetsoförmåga,
olycksfall
Bestående men, olycksfall
Bestående men, sjukdom
Dödsfallsskydd,
olycksfall
Dödsfallsskydd, sjukdom
			
Hemförsäkring, lösöre
			
VALFRIA SKYDD

SKYDD

GILTIGHET
Försäkringen gäller under hela utstationeringstiden överallt i världen, under både arbetstid och fritid. Den täcker
även fritidsresor hem från utstationeringsorten och till andra destinationer under utstationeringstiden.
Försäkringen gäller inte vid arbetsresor på uppdrag eller bekostnad av annan arbetsgivare än försäkringstagaren.

VAD KAN UTLANDSPLACERINGSFÖRSÄKRINGEN
ersätta?

Utlandsplaceringsförsäkringen ersätter skador som uppstått plötsligt och oförutsett under utlandsplaceringen i
enlighet med försäkringsvillkoren och den valda skyddsnivån. På ersättningsbeloppet inverkar bl.a. försäkringsbeloppen, självriskerna samt eventuella åldersavdrag vid
skador på resgods.
Med olycksfall under resa (dvs. reseolycksfall) avses en
plötslig och oväntad yttre händelse under utlandsplaceringen, som orsakar kroppsskada och som inträffar utan
den försäkrades förskyllan. Med olycksfall under resa avses också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av betydande växling i
lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits
av misstag, förutsatt att de inträffat utan den försäkrades
förskyllan.

Med sjukdom under resa (dvs. resesjukdom) avses plötsligt och oväntat insjuknande som börjat under utlandsplaceringen och som kräver omedelbar läkarvård eller
som enligt medicinsk erfarenhet måste anses ha börjat
under utlandsplaceringen. Från denna försäkring ersätts
inte sjukdom som uppvisat klara symptom hos den
försäkrade eller för vilken den försäkrade uppsökt läkarvård redan innan utlandsplaceringen inleddes.

VÅRDKOSTNADER

Ur försäkringen ersätts vårdkostnader för olycksfall som
inträffar eller sjukdom som uppkommer under resa utan
övre gräns i euro. Skyddet omfattar kostnader för hemtransport i händelse av att den försäkrade råkar ut för
ett allvarligt olycksfall eller allvarligt insjuknar på resan.
Försäkringen ersätter även en nära anhörigs rese- och
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inkvarteringskostnader för tur- och returresa till den
försäkrade, om den försäkrade på grund av ett olycksfall
eller en sjukdom under resa som ersätts befinner sig i ett
livshotande tillstånd. Vårdkostnadsskydd omfattar alltid
även ett kristerapiskydd, som täcker terapikostnader för
psykiskt trauma som inträffat på resa och som omnämns
i försäkringsvillkoren. Kostnader för vård av skada som
uppkommit vid olycksfall eller sjukdom under resa ersätts
i enlighet med vald ersättningstid till den del de inte
ersätts utifrån någon lag eller avtal om social trygghet.
Utvidgning av vårdkostnadsskydd är ett valfritt tilläggsskydd till vårdkostnadsskyddet. Utvidgningen ersätter
hälsovårdskostnader såsom hälsoundersökningar, vaccinationer, anskaffning av glasögon samt tal- och ergoterapi
för barn.

– Evakueringsskyddet ersätter den försäkrades evakuering under resan från ett område som konstaterats
vara farligt, om vi anser att det är nödvändig
– Katastrofskyddet ersätter extra inkvarterings- och
transportkostnader, om den försäkrade av tvingande
skäl måste förflytta sig från ett inkvarteringsställe som
bokats på förhand till ett annat på grund av t.ex.
eldsvåda eller jordbävning
– Kidnappnings- och kapningsskyddet gäller när den
försäkrade blir kidnappad eller det flygplan i vilket den
försäkrade reser blir kapat under arbetsresa. Då betalas
dagpenning till den försäkrade för fysiskt och psykiskt
lidande för den tid som det olaga frihetsberövandet
pågick.

VALFRIA TILLÄGGSPRODUKTER

Utöver detta kan två tilläggsskydd väljas:
– Tandvård (bl.a. tandkontroller, grundläggande tandvård och vård av tandsjukdomar)
– Graviditets- och förlossningskostnader (bl.a. besök på
mödrarådgivning och sjukhuskostnader i anslutning
till förlossning).

KORTVARIG ARBETSOFÖRMÅGA, OLYCKSFALL
Om den försäkrade, som har fyllt 18 år men inte 75 år,
till följd av olycksfall under resa blir arbetsoförmögen till
minst 20 procent, utbetalas dagpenning för tiden av
arbetsoförmåga ur detta försäkringsskydd. Ersättning
utbetalas högst för ett år.

RESA SOM ANNULLERAS, AVBRYTS ELLER
FÖRSENAS

BESTÅENDE MEN, OLYCKSFALL
Ersättningen för bestående men utbetalas om den
försäkrade till följd av ett olycksfall under resa som inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid åsamkas ett
bestående allmänt men med en invaliditetsgrad på minst
10 procent och i fråga om ögon- och fingerskador ett
bestående allmänt men med en invaliditetsgrad på minst
5 procent. En förutsättning för att få ersättning för
bestående men är att menet yppar sig inom tre år från
det att olycksfallet under resa inträffat.

Ur detta försäkringsskydd ersätts kostnader för annullering av resa, avbrott i resa samt försening från resa. Med
annullering av resa avses att avresan förhindras helt. Med
avbrott i resa avses att en redan påbörjad resa ändras på
grund av att den försäkrade blir intagen på sjukhus eller
tvingas återvända till sin avreseort avvikande från den
ursprungliga resplanen. Med försening från resa avses att
den försäkrade på tur- eller returresan inte hinner fram i
tid till avgångsplatsen för en flyg-, båt-, tåg- eller bussresa
därför att hens fortskaffningsmedel drabbas av t.ex.
väderleksförhållanden, tekniskt fel eller trafikolycka.

RESGODS

Ur detta försäkringsskydd ersätts skador som orsakas den
försäkrades personliga egendom som den försäkrade tagit
med sig på resan. Med den försäkrades egna, personliga
egendom jämställs arbetsgivarens egendom som givits till
hens förfogande.

RESEANSVAR

Ur detta försäkringsskydd ersätts en plötslig och oförutsedd person- eller sakskada som orsakats en annan
person, för vilken den försäkrade är ersättningsskyldig
som privatperson enligt gällande rätt på stället där
skadan inträffat. Därtill ersätts kostnader för utredning
av sådant ersättningsansvar, upp till försäkringsbeloppet.

RÄTTSSKYDD PÅ RESA

Ur detta försäkringsskydd ersätts nödvändiga och skäliga
advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av anlitande av juridisk hjälp i tvistemål och brottmål.
Försäkringen gäller den försäkrade endast i frågor som
hänför sig till privatlivet.

KATASTROFSKYDD

Omfattande utlandsplaceringsförsäkring omfattar alltid
evakuerings- och katastrofskydd. Skydd i händelse av kidnappning och kapning kan valfritt inkluderas i försäkringen. Dessa skydd ersätter följande händelser:

BESTÅENDE MEN, SJUKDOM
Ersättning för bestående men utbetalas om sjukdom
under resa uppkommit under försäkringsskyddets giltighetstid och orsakat minst 10 % bestående, allmän invaliditetsgrad. Ersättning av bestående men förutsätter att
menet uppkommer inom ett år från det att den försäkrade för första gången besökte läkare på grund av sjukdom
under resa.
DÖDSFALLSSKYDD, OLYCKSFALL
Om olycksfall under resa som sker under försäkringens
giltighet leder till att den försäkrade avlider inom tre år
från olycksfallet, betalar försäkringsgivaren ut det i
försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet som ett
engångsbelopp.
DÖDSFALLSSKYDD, SJUKDOM
Om sjukdom under resa som sker under försäkringens
giltighet leder till att den försäkrade avlider inom sex
månader från den dag då den försäkrade första gången
uppsökte läkarvård på grund av sjukdom under resa,
betalar försäkringsgivaren ut det i försäkringsbrevet
angivna försäkringsbeloppet som ett engångsbelopp.
HEMFÖRSÄKRING
Ur detta försäkringsskydd ersätts akuta och oförutsedda
direkta sakskador på den lösa egendomen i den försäkrades bostad i utlandsplaceringslandet i enlighet med de
maximala beloppen som anges i försäkringsbrevet samt i
försäkringsvillkoren.
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EXEMPEL

på begränsningar
Trots att utlandsplaceringsförsäkringen är omfattande,
är det ändå inte möjligt att få ersättning för precis alla
skador. Om till exempel grov oaktsamhet, uppsåt, lagstridig gärning, påverkan av alkohol eller rusmedel har
bidragit till skadans uppkomst samt om brister och fel
förekommit vid ikrafthållandet av försäkringen eller
avvärjning av skadan, kan ersättningen förvägras eller
begränsas.
Försäkringsskydden gäller inte för:
– uppsåtliga eller förutsedda skador
– dödsfall, skada eller sjukdom orsakats av självmord
eller självmordsförsök
– 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 aktuell lista över
riskområden finns på if.fi/warrisks.
– skada eller sjukdom som orsakats under eller till följd
av operation, vårdåtgärd eller annan medicinsk åtgärd
som vidtagits för vård av olycksfallsskada, såvida inte
åtgärden har vidtagits för vård av en skada som ersätts
enligt denna försäkring
– skada eller sjukdom som uppkommit inom riskfyllda
grenar eller aktiviteter som nämns i försäkringsvillkoren (bl.a. klättring, motorsport, kampsporter, dykning).
Begränsningen kan slopas med ett tilläggsavtal.
Begränsningen gäller inte för dödsfallsskyddet.
Ur olycksfallsskydd ersätts inte sjukdomar och ur sjukdomsskydd ersätts inte olycksfall. Ersättning till följd av
olycksfall betalas inte heller för
– skada som orsakats av bett eller sting av insekt eller
fästing
– psykiska följder av en skada.
Dessutom finns det vissa skyddsspecifika begränsningar i
försäkringen, vilka du hittar exempel på nedan. Samtliga
begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

VÅRDKOSTNADER

Ersättning utbetalas bland annat inte för
– rehabilitering eller terapi
– fysikalisk eller annan därmed jämförbar vård
– kosmetisk vård eller operation
– plastikkirurgisk vård eller operation, med undantag av
plastikkirurgisk vård eller operation som försäkringsbolaget på förhand givit sitt samtycke till, med
anledning av ett olycksfall under resa som ersatts från
denna försäkring
– vård av tandsjukdom eller tuggapparat
– hälsokontroller, vaccinationer eller annan förebyggande vård
– vård på grund av graviditet, förlossning eller barnlöshet
– bestående medicinska hjälpmedel
– glasögon, kontaktlinser eller vård av försämrad syn
eller brytningsfel

– anskaffning av mineralämnen, vitaminpreparat och
likadana preparat eller undersökningar och vård i
anslutning till dess
– undersökning, behandling eller läkemedel som
används för att lindra verkningar av fysiologiska förändringar (t.ex. åldrande, klimakterium, erektionsstörningar)
– indirekta kostnader (t.ex. resekostnader, övernattningskostnader, bortfall av arbetsinkomst).
Sjukdomar som uppvisat symptom och skador som
inträffat innan utlandsplaceringen började har uteslutits
från vårdkostnadsskyddet. Om en sjukdom som den
försäkrade haft före utlandsplaceringens början plötsligt
och oväntat förvärras under resan, ersätts dock kostnader
för akut vård med karaktär av första hjälpen högst för två
veckor från att vården börjat, samt kostnader för medicinskt nödvändig sjuktransport.

RESA SOM ANNULLERAS, AVBRYTS ELLER
FÖRSENAS

Ersättning utbetalas bland annat inte
– för annullering, vars orsak har framkommit innan
försäkringen tecknats eller resan bokats
– i sådana situationer där det är möjligt att få ersättning
för kostnader från rese- eller transportarrangören
– för försening som beror på strejk, lockout eller motsvarande åtgärder (gäller det valfria förseningsskyddet).

KORTVARIG ARBETSOFÖRMÅGA,
OLYCKSFALL

Ersättning utbetalas bland annat inte om arbetsoförmågan har orsakats av
– symptom som med stöd av läkarundersökning inte
kan anses vara motiverade
– skador som ska ersättas eller borde ha ersatts från ett
olycksfallsskydd för professionella idrottare i enlighet
med lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för
idrottsutövare.

BESTÅENDE MEN, OLYCKSFALL/SJUKDOM

Ersättning utbetalas bland annat inte om det bestående
menet orsakats av
– plastikkirurgisk eller kosmetisk vård eller operation.

RESGODS

Försäkringen ersätter bland annat inte skada som
orsakas av:
– svikligt förfarande
– att resgods kvarglöms, försvinner eller förkommer
– föremålets sedvanliga användning och slitage
– medtagna frätande eller nedsmutsande ämnen
– att medtagna vätskor läckt ut eller flaskor innehållande
drycker gått sönder
– normala väderleksförhållanden och naturfenomen
– insekter eller skadedjur
– myndighets åtgärd.
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Som resgods betraktas inte t.ex. motordrivna fordon,
släpvagnar, vatten- eller luftfartyg, delar eller tillbehör till
de ovan nämnda, handelsvaror, varuprover, reklammaterial eller -gåvor, fotografier, ritningar, manuskript, planer,
samlingar eller delar av dessa, datorprogram eller data
lagrade på datamedier, flyttgods, lösöre i bostad, djur,
växter, värdepapper, checker, bank- eller kreditkort eller
pengar.

RESEANSVAR

Försäkringen ersätter bland annat inte skada:
– som är en ren ekonomisk skada som inte hänför sig till
person- eller sakskadan
– som orsakas försäkringstagaren eller annan försäkrad
själv
– som handlar om verksamhet i syfte att skaffa inkomst
eller förtjänst eller förvärvsverksamhet
– som har orsakats av att den försäkrade har deltagit i
sådan verksamhet som enligt allmän erfarenhet kan
orsaka person- eller egendomsskador
– för vilken den försäkrade är ansvarig enbart på basis av
avtal, förbindelse eller löfte
– skada som grundas på användning av segelbåt,
registreringspliktig båt, fartyg, luftfartyg, motorfordon
eller motordriven anordning
– som orsakas egendom som den försäkrade har åtagit
sig att tillverka, installera, reparera, transportera eller
förvara
– som orsakas egendom som den försäkrade eller någon
annan har hyrt eller lånat för den försäkrades räkning
– som orsakas av krig, krigsliknande händelse, strejk
eller lockout.

RÄTTSSKYDD PÅ RESA

Från försäkringen ersätts inte kostnader som orsakas den
försäkrade i ärende:
– som har ringa betydelse för den försäkrade
– där det uttryckliga bestridandet av fordran inte kan
påvisas
– som gäller skadeståndskrav som riktas till den
försäkrade, om en ansvarsförsäkring täcker skadeståndsrisken

– där det är fråga om huruvida kostnaderna till följd av
ett försäkringsfall som den försäkrade anmält antingen
helt eller delvis ska ersättas från denna försäkring
– kostnader för införskaffande av juridiskt sakkunnigutlåtande
– kostnader för uppgörande av brottsanmälan eller för
förundersökning i brottmål.
Försäkringen gäller den försäkrade endast i frågor som
hänför sig till privatlivet, vilka har inträffat under resa
och anknyter direkt till resan och resandet.

HEMFÖRSÄKRING

Försäkringen täcker inte följande egendom:
– motorfordon, släpvagnar eller husvagnar
– båtar, flygplan eller andra liknande fartyg
– delar och tillbehör till ovan angivna fordon och fartyg
– husdjur eller andra djur
– kontanter eller kreditkort
– stöldbegärlig egendom utanför bostaden
(t.ex. smycken, antikviteter, konstverk, datorer, mobiltelefoner, musikinstrument, arbetsverktyg, alkohol,
vapen, värdehandlingar samt övrig värdeegendom)
– egendom som är avsedd för användning i arbetet eller
företagsverksamheten
– uppgifter, filer och program i datamedium
– manuskript, avhandlingar, examensarbeten och andra
motsvarande handlingar
– personlig egendom som ingår i skyddet för resgods.
Försäkringen täcker inte skador som orsakats:
– egendom eller föremål på grund av planerings-, monterings-, handläggnings-, konstruktions-, tillverknings-,
material- eller användningsfel eller fel vid arbetets
utförande
– idrottsredskap och -utrustning när de används
ändamålsenligt
– på grund av att den kan ersättas enligt en speciallagstiftning, garanti, annat åtagande eller försäkring eller
med offentliga medel.

Läs mer

fi .fi/foretag
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VAR OMSORGSFULL

– säkerhetsföreskrifter
I en försäkring ingår också säkerhetsföreskrifter – genom
att följa dem förebygger och minskar du skadorna. Om
säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det medföra att
ersättningen nedsätts eller förvägras. I säkerhetsföreskrifterna avses med övervakning ständig uppsikt.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

– Lagar, förordningar samt av myndigheter utfärdade
bestämmelser och direktiv ska följas
– Förvarings-, hanterings-, bruks- och serviceanvisningar
för maskiner ska följas
– Eld, lättantändliga vätskor och gaser, explosiva och
andra farliga ämnen ska hanteras omsorgsfullt så att
de inte orsakar fara och skada.
– Vid inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall
ska försäkringstagaren och annan ersättningsberättigad omedelbart vidta skydds- och räddningsåtgärder
samt även i övrigt enligt sin förmåga sörja för
avvärjande eller begränsande av skada.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
UNDVIKANDE AV STÖLD-, RÅN- OCH
SKADEGÖRELSESKADOR

Fönster, luckor, dörrar och motsvarande ska vara låsta i
förvaringsutrymme för resgods. Nycklar skall sörjas för
och förvaras på en säker plats. Namn och adresser som
kan avslöja egendomens placering för den som upphittar
nyckeln får inte antecknas på nyckeln. Medhavd egendom ska övervakas för att undvika stöldskada. Om värdefull utrustning och föremål såsom smycken, optisk
trustning, kontanter eller värdepapper förvaras i hotell-

rummet eller på motsvarande ställe, ska dessa finnas i ett
tillbörligt, låst ställe om detta är möjligt med hänsyn till
användning av föremålet, föremålets storlek och omständigheterna. Värdepapper, pengar och bank- eller kreditkort ska i den försäkrades frånvaro förvaras i hotellets
kassaskåp eller i förvaringsboxar som reserverats för förvaring av värdesaker. Bank- och kreditkortens koder får
inte förvaras tillsammans med korten. Förkomna checker
eller bank- och kreditkort ska omedelbart anmälas till
bankerna och kreditinstituten för att förhindra eventuellt
missbruk.
Lösa föremål, apparater eller smycken får inte lämnas
utan den försäkrades övervakning ens i låst fordon,
husvagn eller båt som parkerats eller överlåtits i tredje
persons besittning, om föremålets, apparatens eller
smyckenas sammanlagda värde överstiger 600 euro. Om
egendom som är värd mindre än 600 euro lämnas i bil,
husvagn eller båt eller i ett hotellrum, skall egendomen
placeras så att den inte onödigt är synlig för utomstående.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR UNDVIKANDE AV TRANSPORTSKADOR PÅ RESGODS

Egendom som transporteras ska packas så att den tål
sedvanlig påfrestning av väder och transport. Frätande
och nedsmutsande föremål samt flaskor innehållande
vätskor ska förpackas skyddat och skilt från det övriga
resgodset. Värdeföremål ska transporteras i handbagage.
Om föremålet har skadats eller förkommit under
transport ska skadan anmälas till transportföretagets
eller trafikföretagets representant.

EN FÖRSÄKRING
är att avtal

Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal.
Försäkringstagaren ska lämna korrekta och fullständiga
uppgifter när avtalet ingås. Försäkringsskyddets omfattning och självrisk fastställs i avtalet och utifrån det
betalas ersättning när en skada överraskar. I försäkringsbrevet redogörs för det centrala innehållet i avtalet.

FÖRSÄKRINGSPREMIE OCH BETALNING
AV DEN
På försäkringspremien inverkar bland annat
– arbetstagarnas antal
– antal familjemedlemmar som följer med
– utstationeringsland
– försäkringens giltighet
– försäkringens omfattning.

Vänligen meddela oss genast om det blir ändringar i ovan
nämnda detaljerna.
Försäkringen gäller när försäkringspremien betalas
senast på förfallodagen. Om försäkringspremien inte har
betalts, säger If upp försäkringen att upphöra 14 dygn
från det att anmälan om uppsägning har skickats.
En personförsäkring, som har upphört av någon annan
orsak än att den första försäkringspremien inte har
betalts, träder i kraft på nytt, om försäkringstagaren betalar den obetalda försäkringspremien inom sex månader
från det att försäkringen har upphört. Om försäkringen
träder i kraft på nytt, inträder försäkringsgivarens ansvar
dagen efter att premien betalts. Försäkringen träder i
kraft med det innehåll som den skulle haft om den inte
hade upphört temporärt.
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ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTALET OCH
DESS UPPHÖRANDE

– när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
– när utlandsplaceringen upphör (vänligen informera
vårt bolag om detta)
– när den försäkrades anställning hos försäkringstagaren
upphör
– genom försäkringsbolagets beslut under försäkringsperioden om försäkringspremien inte har betalats
– genom försäkringsbolagets beslut i andra situationer
som nämns i försäkringsvillkoren och i lagar.

Försäkringen gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder.
Under försäkringens giltighetstid ska försäkringstagaren
utan dröjsmål meddela om eventuella förändringar eller
fel i uppgifterna som gäller försäkringstagaren eller de
försäkrade.
Försäkringsbolaget kan ändra försäkringsvillkoren och
-premierna när försäkringsperioden byts under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren. Dessutom
kan försäkringsbolaget göra ändringar i dem som inte
påverkar det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd.
Vi meddelar dig på förhand om ändringar.
Din försäkring kan upphöra:

if.fi/foretag
Företagstjänster tfn 010 19 15 00
Försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland och regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning.
Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi, tfn 09 183 5360.

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland, FO-nummer 1602149-8, If Skadeförsäkring AB (publ), 10680 Stockholm, Sverige Org. nr. 516401-8102 12/2019

Om försäkringstagaren är en företagskund eller det är
fråga om en gruppförsäkring och försäkringsbolaget
emellertid inte vill sätta den upphörda försäkringen i
kraft på nytt, meddelar försäkringsbolaget försäkringstagaren inom 14 dygn från betalningen av försäkringspremien att bolaget inte samtycker till att ta emot
betalningen.

