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Faktablad för försäkringsprodukt
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Produkt: If Personförsäkring

Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvillkoren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Personförsäkringen omfattar i sin mest utvidgade form många olika slags risker. Den ger skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall.
Du kan välja personförsäkringens omfattning från de alternativ som If erbjuder. Beviljandet av försäkring förutsätter en hälsodeklaration, med undantag av olycksfallsförsäkring.
Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar försäkringsskydden enligt förteckningen
nedan, om de finns att få för den person som försäkras och om
de har valts till försäkringen.

Försäkringen omfattar exempelvis inte

Vårdkostnader till följd av olycksfall sammanlagt upp till det
försäkringsbelopp som valts (högst 100 000 €). En eventuell
självrisk debiteras endast en gång per försäkringsperiod.

sjukdomar som börjat och skador som uppstått innan försäkringen trädde i kraft samt sjukdomar och skador som på
grund av den försäkrades hälsotillstånd uteslutits från försäkringens ersättningsområde

Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall.
Ersättningen utgör den andel av försäkringsbeloppet som
motsvarar invaliditetsgraden (högst 500 000 €).

skador som uppstår i samband med tävlingsidrott och riskfyllda fritidsaktiviteter. Mot tilläggspremie kan försäkringsskyddet utvidgas att omfatta också ovan nämnda idrott. Begränsningen gäller inte försäkrade under 12 år.

Engångsersättning för dödsfall genom olyckshändelse.
Försäkringsbelopp högst 500 000 €.

vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall som uppstått efter
att försäkringsskyddet upphört

Dagpenning för tid av sjukledighet till följd av olycksfall.
Försäkringsbelopp högst 100 €/dag.

reseförsäkring. Reseförsäkring finns att få som en separat
produkt.

Vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall sammanlagt upp till det försäkringsbelopp som valts (högst 200 000
€). Självrisken debiteras endast en gång per försäkringsperiod.
Dagpenning för tid av sjukledighet till följd av både sjukdom
och olycksfall. Försäkringsbelopp högst 300 €/dag.
Engångsersättning för sådan bestående arbetsoförmåga
som orsakas av en diagnos som nämns i villkoren. Försäkringsbelopp högst 250 000 €. Partiell ersättning betalas för
tid med rehabiliteringsstöd.
Ekonomisk första hjälp vid allvarlig sjukdom eller skada.
Försäkringsbelopp högst 50 000 €. Utbetalas som en engångsersättning för de diagnoser som nämns i villkoren. I
fråga om tumörer tillämpas en karenstid.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Ersättning lämnas exempelvis inte
om sjukdomen eller arbetsoförmågan har orsakats av alkohol
eller något annat rusmedel eller missbruk av läkemedel
till den del som en annan sjukdom eller ett annat lyte i väsentlig grad medverkat till uppkomsten av skadan, sjukdomen eller tillfrisknandet
för vårdkostnader, arbetsoförmåga och sjukhusvård, om de
beror t.ex. på graviditet, förlossning eller barnlöshet
skada som orsakats av krig, uppror, väpnad konflikt eller
kärnolycka

Livförsäkring, engångsersättning vid dödsfall. Försäkringsbelopp högst 1 500 000 €.

för alla vårdkostnader (t.ex. resekostnader, terapi och rehabilitering)

Tilläggsskydd
Tilläggsskydd för vårdkostnader till följd av olycksfall vid
belastningsskador och sjukdomsrelaterade skador. Ersätter
mer omfattande också fysikalisk vård.
Tilläggsskydd för fysikalisk vård för vårdkostnader till följd
av sjukdom och olycksfall

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller överallt i världen dygnet runt.
Som vårdkostnader till följd av sjukdom och från Tilläggsskyddet för vårdkostnader till följd av olycksfall ersätts emellertid
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endast vårdkostnader som uppstått i Finland.

Vilka är mina skyldigheter?
När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om den person som försäkras. Svara korrekt och uttömmande på frågorna i hälsodeklarationen om den försäkrade personens hälsotillstånd.
Betala försäkringspremien inom utsatt tid.
Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen.
Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If.

När och hur ska jag betala?
If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan senast på förfallodagen.
När försäkringsavtalet ingås kommer parterna överens om i hur många poster årspremien betalas och på vilket sätt If levererar fakturorna.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare.
Om beviljandet av försäkring förutsätter en hälsodeklaration, börjar Ifs ansvar tidigast från den dag när hälsodeklarationen har undertecknats.
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet.
If avslutar försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att anmälan om
uppsägning har sänts.
If har rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod.

Hur kan jag säga upp avtalet?
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Du kan när som helst säga upp försäkringen.
Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligen.

