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Vad ingår 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. Olycksfallsförsäkringarna ingår i 

försäkringsskyddet för barn.  

 Vårdkostnader till följd av olycksfall sammanlagt upp till det 

försäkringsbelopp som valts 

 Dagpenning för tid av sjukledighet till följd av olycksfall 

 Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall. 

Ersättningen utgör den andel av försäkringsbeloppet som 

motsvarar invaliditetsgraden.  

 Engångsersättning för dödsfall genom olyckshändelse 

 Dödsfallsskydd, engångsersättning för dödsfall till följd av 

sjukdom eller olycksfall 

 

Tilläggsförmån 

 I försäkringen ingår dessutom utan avgift anpassningsskydd 
i händelse av dödsfall som beviljats alla försäkrade. Ömsesi-

diga Försäkringsbolaget Kaleva fastställer beloppet av vid 

var tid gällande till-läggsförmån. 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar exempelvis inte 

 olycksfall som inträffat innan försäkringen trädde i kraft  

 skador som uppstår i samband med tävlingsidrott och risk-

fyllda fritidsaktiviteter. Idrottsbegränsningen gäller inte för-

säkrade under 18 år. 

 vårdkostnader som uppstått efter att försäkringsskyddet 

upphört. 

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

Ersättning lämnas exempelvis inte 

 om olycksfallet har orsakats av alkohol eller något annat rus-

medel eller missbruk av läkemedel  

 till den del som sjukdom eller lyte utan samband med det 

olycksfall som ska ersättas väsentligt har bidragit till skadan 

eller till att tillfrisknandet fördröjts.  

 för dödsfall, om den försäkrade har begått självmord inom ett 

år från försäkringens början. 

 I varje enskilt försäkringsskydd ingår begränsningar i anslut-

ning till utbetalningen av ersättning. I försäkringsvillkoren re-

dogörs för det exakta ersättningsområdet för respektive 

skydd. 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller överallt i världen dygnet runt. 

 
 
Primus liv- och olycksfallsförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva Produkt: Primus liv- och olycksfallsförsäkring 
 

 

 

Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvill-

koren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt för-

säkringsskydd i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Kalevas samarbetsorganisationer och deras familjer.  

Primus-livförsäkring ersätter dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall. 

Omfattningen av Primus-försäkring för vuxna kan väljas från alternativen nedan. Primus-försäkringspaketet för barn omfattar vård-
kostnader till följd av olycksfall och engångsersättning för bestående men samt dödsfall genom olyckshändelse.  

Beviljandet av försäkring förutsätter en hälsodeklaration, med undantag av olycksfallsförsäkring. De försäkrade ska stadigvarande bo i 
Finland över sex månader per år. De ska ha sin stadigvarande hemvist i Finland och omfattas av den finländska sjukförsäkringslagen. 

http://www.kalevavakuutus.fi/
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Vilka är mina skyldigheter? 

När avtalet ingås ska du lämna korrekt och exakt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om den person som försäkras och medlem-
skapet i organisationen. Bolaget kan vid behov kontrollera försäkringstagarens medlemskap i organisationen. 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? 

Försäkringspremierna faktureras på basis av kundens val samt beroende på köpkanal och faktureringssätt högst 12 gånger om året. Fakture-

ringssätten är e-faktura, direktbetalning eller pappersfaktura. 

     

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och försäkringsbolaget kommer överens om att försäkringen ska börja och försäkringsskyd-

det gäller tills vidare. 

Primus-försäkring och alla skydd som ingår i den upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken försäkringstagaren avlider eller 

under vilken avtalet mellan Kaleva och organisationen löper ut. Om försäkringstagaren utträder ur den organisation som ger rätt till medlems-

förmånen, upphör Primus-försäkring och alla skydd som ingår i den efter ett år från utgången av den försäkringsperiod under vilken försäk-

ringsbolaget har fått kännedom om utträdet ur organisationen.  

Försäkringsskydden för vuxna upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken de uppnår den slutålder som avtalats i organisat-

ionsavtalet och som anges i försäkringsbrevet.  

Försäkringsskydden för barn upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken barnet fyller 25 år. 

Försäkringen upphör också om försäkringstagaren säger upp försäkringen. Dessutom kan försäkringsbolaget i vissa situationer säga upp för-

säkringen.  

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen. 

Anmälan om uppsägning ska göras till försäkringsbolaget skriftligen.  
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