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En medlem som är berättigad till Primus-försäkring kan åt sig själv och sin make eller maka välja Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall 
(3.1), kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall (3.2) bestående men till följd av olycksfall (3.3) och dödsfall genom olyckshändelse (3.5) samt 
Dödsfallsskydd (3.4). Primus-försäkring för ett barn under 25 år innehåller alltid Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall (3.1), bestående 
men till följd av olycksfall (3.3) och dödsfall genom olyckshändelse (3.5). I Primus-försäkringar som beviljats 1.12.2015 eller senare ingår som 
tilläggsförmån Anpassningsskydd i händelse av dödsfall (3.4) som beviljats varje försäkrad. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva beslutar om beloppet 
av den tilläggsförmån som gäller vid varje tillfälle. 
 
Innehållet i Primus-försäkringen utgörs av försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Försäkringsskydden i Primus-försäkring 
beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. If Skadeförsäkring Ab (publ), filial i Finland är ombud för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. 
 
På If Förbundsförsäkring tillämpas i tillämpliga delar dessa villkor och det Förbundsförsäkringsavtal som ingåtts med organisationen. 
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Begrepp som används i försäkringsvillkoren 
Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av inverkan 
av en yttre faktor. Med olycksfall 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. 
 
1 Försäkringens giltighet 
1.1 Giltighetsområde 
Försäkringsskydden gäller överallt i världen.  
 
1.2 Giltighetstid 
Primus-försäkringen och alla de skydd som ingår i den upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken försäkringstagaren avlider eller 
organisationsavtalet upphör. Om försäkringstagaren utträder ur organisationen upphör Primus-försäkringen och alla de skydd som ingår i den efter ett år 
från utgången av den försäkringsperiod under vilken försäkringsbolaget har underrättats om utträdet ur organisationen. Vuxna försäkrade har då rätt att 
fortsätta sitt Dödsfallsskydd fram till den slutålder som anges i försäkringsbrevet i enlighet med punkt 1.4. 
 
Om Primus-försäkringen inte upphör till följd av ovannämnda orsaker, upphör försäkringsskydden för vuxna vid utgången av den försäkringsperiod under 
vilken de uppnår den slutålder som avtalats i organisationsavtalet och som anges i försäkringsbrevet. Ett Dödsfallsskydd som tagits i form av parskydd 
upphör emellertid vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den äldre av de försäkrade uppnår den slutålder som avtalats i organisationsavtalet 
och som anges i försäkringsbrevet eller någondera av de försäkrade avlider. Försäkringsskydden för barn upphör vid utgången av den försäkringsperiod 
under vilken barnet fyller 25 år. 
 
Heltidsförsäkringen gäller dygnet runt både i arbetet och på fritiden.  
 
Fritidsförsäkringen är i kraft endast på fritiden. Om försäkringsskydden i händelse av olycksfall (3.1, 3.2, 3.3 och 3.5) är i kraft endast på fritiden, anges 
detta i försäkringsbrevet. Efter att den försäkrade gått i pension omvandlas det försäkringsskydd som är i kraft endast på fritiden till ett heltidsskydd och för 
detta uppbärs en premie som motsvarar den nya giltighetstiden.  
 
Fritidsförsäkringen ersätter inte i lagen om olycksfallsförsäkring eller motsvarande lagar avsedda olycksfall, som inträffar på resa till eller från arbetet, då 
den försäkrade arbetar i förvärvssyfte eller som egenföretagare eller i annan motsvarande verksamhet. 
 

1.3 Giltighet vid utövande av idrott 
1.3.1 Idrottsbegränsning 
Försäkringen omfattar inte olycksfall i samband med 

1) att den försäkrade deltar i tävlingar, matcher eller träningar inför dessa som ordnas av idrottsförbund eller -förening eller då den försäkrade tränar 
enligt ett träningsprogram 

2) klättringsgrenar, såsom bergsbestigning samt vägg-, klipp- och isklättring 
3) glaciärvandring 
4) kamp- eller självförsvarssporter 
5) motorsport 
6) sport- eller apparatdykning 
7) flygrelaterade sportgrenar, såsom fallskärmshopp, hängflyg, skärmflyg, segelflyg, flygning med varmluftsballong, bungyhopp samt flyg med ultralätta 

eller amatörbyggda plan 
8) kraftsporter, såsom tyngdlyftning, styrkelyft och strongman 
9) amerikansk och australisk fotboll samt rugby 
10) roller derby 
11) speedskiing, störtlopp och off-piståkning  
12) bodybuilding 
13) mixed martial arts 
14) vingsegling och draksegling 
15) utförsåkning på skridskor. 

 
Idrottsbegränsningen gäller inte barn under 18 år. Idrottsbegränsningen är i kraft från utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 
18 år. 
 
Idrottsbegränsningen gäller följande försäkringsskydd: 

1) Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall 
2) Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall. 
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1.4 Rätt till fortsatt försäkring och rätt att överföra försäkringen 
Fortsättnings- och överföringsrätten gäller inte skydd i Primus-försäkringen som tecknats i händelse av olycksfall och inte heller Anpassningsskyddet. 
 
1.4.1 Rätt till fortsatt försäkring 
Försäkrad, som inte är försäkringstagare, har rätt att fortsätta sitt försäkringsskydd utan en hälsodeklaration helt eller delvis med en sådan motsvarande 
försäkring som försäkringsbolaget vid fortsättningstidpunkten beviljar, om försäkringstagaren säger upp den försäkrade personens försäkringsskydd eller 
låter det upphöra som obetalt. 
 
När Primus-försäkringens Dödsfallsskydd upphör före den slutålder som anges i försäkringsbrevet på grund av att försäkringstagarens medlemskap i 
organisationen eller organisationsavtalet upphört, har försäkringstagaren rätt att utan intyg om hälsotillstånd fortsätta sitt Dödsfallsskydd i form av ett 
individuellt Dödsfallskydd till normalt pris i en försäkring, vars försäkringsbelopp och slutålder är högst desamma som i Primus-försäkringen. Maken eller 
makan har motsvarande rätt att fortsätta försäkringen då hans eller hennes Dödsfallsskydd upphör. 
 
Om försäkringstagaren avlider, säger upp försäkringsskyddet eller låter det upphöra som obetalt, har maken eller makan rätt att fortsätta sitt Dödsfallsskydd 
utan intyg om hälsotillstånd i form av ett individuellt Dödsfallsskydd till normalt pris i en försäkring, vars försäkringsbelopp och slutålder är högst desamma 
som i Primus-försäkringen. 
 
1.4.2 Utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring 
Anmälan om utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring ska göras skriftligen inom sex (6) månader från att försäkringsskyddet upphört. Anmälan om 
utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring anses vara gjord, när en skriftlig anmälan har anlänt till försäkringsbolaget. Om rätten till fortsatt försäkring har 
använts, har försäkringstagaren inte längre rätt att sätta i kraft den försäkrades försäkringsskydd som upphört att gälla. 
 
Om en försäkrad som har rätt till fortsatt försäkring avlider före utgången av den utsatta tiden på sex (6) månader utan att ha hunnit använda sin rätt till 
fortsatt försäkring, anses försäkringen ha varit i kraft för hans eller hennes del på oförändrade villkor. 
 
1.4.3 Rätt att överföra försäkringen 
Om försäkringstagaren är en privatperson, har en myndig försäkrad rätt att överföra sitt gällande försäkringsskydd till en motsvarande försäkring genom ett 
skriftligt meddelande till försäkringsbolaget. Försäkringstagaren har härvid inte rätt att hålla försäkringen i kraft i fråga om det skydd som överförts.  
 
2 Övriga bestämmelser i anslutning till försäkringsskydden  
2.1 Försäkrade 
Försäkrade är, såvida annat inte har avtalats, i försäkringsbrevet angivna personer, som omfattas av den finländska sjukförsäkringslagen och som enligt 
lagen om hemkommun har sin stadigvarande hemort i Finland och också stadigvarande bor i Finland. Som stadigvarande bosatt i Finland anses inte en 
försäkrad som vistas utomlands över sex (6) månader per kalenderår. I Primus-försäkringen kan de försäkrade endast utgöras av de personer som 
fastställts i organisationsavtalet. 
 
2.2 Förmånstagare 
Dödfallsskyddens försäkringsbelopp utbetalas till de anhöriga och övriga försäkringsersättningar till den försäkrade, såvida inte försäkringstagaren 
skriftligen har meddelat någon annan förmånstagare till försäkringsbolaget. Anpassningsskyddet i händelse av den försäkrades död som beviljats som 
tilläggsförmån i Primus-försäkringarna betalas ut till den försäkrades dödsbo, om försäkringen inte inkluderar ett gällande förmånstagarförordnande för 
dödsfallsskyddet. 
 
2.3 Faktorer som inverkar på premien 
Faktorer som inverkar på premien för Primus-försäkringarna är bland annat den tidpunkt när försäkringen beviljas, den försäkrades ålder, 
försäkringsskyddets omfattning samt eventuell förmånskundrelation. På premien inverkar också försäkringsbeloppet och självrisken. Dessutom fastställs 
premierna för vårdkostnadsskydden utifrån den försäkrades boningsort. 
 
De faktorer som inverkar på premien varierar i olika personförsäkringar och  
-skydd. Om en eventuell förmånskundrelation inverkar på försäkringspremien, redogörs för detta mer ingående i försäkringsbrevet. 
 
På försäkringspremien kan också inverka försäkrings- och skadehistorien. Premien ändras emellertid inte av den anledningen att den försäkrades 
hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknades och inte heller av den anledningen att ett försäkringsfall har inträffat. 
 
Premierna för Primus-försäkringarna justeras vid ingången av en ny försäkringsperiod, med den försäkrades ålder och/eller när den försäkrade byter 
boningsort eller då försäkringsskyddets omfattning har ändrats. I Primus-försäkringen kan premierna därtill justeras bland annat med anledning av den 
organisationsspecifika skadeutvecklingen. 
 
Primus-försäkringarnas omfattning och försäkringsbelopp kan ändras med anledning av den försäkrades ålder eller pensionering under försäkringens 
giltighetstid på det sätt som anges i dessa villkor eller i försäkringsbrevet. 
 

2.4 Indexjustering 
Försäkringsskyddens försäkringsbelopp, självrisker och premier indexjusteras årligen vid ingången av nästa försäkringsperiod. Som justeringstal används 
poängtalet för september föregående kalenderår. 
 
Vårdkostnadsskydden (3.1) justeras enligt konsumentprisindexet för varugruppen hälso- och sjukvård och övriga skydd enligt levnadskostnadsindexet. 
 
2.5 Försäkringsbolagets rätt att välja vårdplats 
Försäkringsbolaget har rätt att hänvisa den försäkrade för undersökning eller vård till en serviceproducent som försäkringsbolaget valt. 
 
3 Försäkringsskydd 
3.1 Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall 
Detta försäkringsskydd ersätter nedannämnda skäliga vårdkostnader för olycksfall till den del de inte ger eller skulle ha gett rätt till ersättning med stöd av 
någon lag och de inte har ersatts från någon annan försäkring.  
 
En förutsättning för ersättning är att försäkringsskyddet är i kraft då kostnaderna uppkommer och att olycksfallet inträffat under försäkringsskyddets 
giltighetstid. Ersättning utbetalas i enlighet med de försäkringsvillkor och försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för när olycksfallet inträffade. 
 
Om Primus-försäkringen har upphört på grund av att försäkringstagarens medlemskap upphört eller försäkringstagaren avlidit före den slutålder för skyddet 
som anges i organisationsavtalet eller på grund av att organisationsavtalet upphört, ersätts vårdkostnaderna i högst tre (3) år räknat från olycksfallsdagen, 
dock högst upp till det försäkringsbelopp som återstår i skyddet och fram till den ursprungliga slutdagen. 
 
Endast sådana vårdkostnader ersätts som den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala. Från det skadebelopp som ersätts avdras den självrisk som 
antecknats i försäkringsbrevet.  
 
Ersättning för vårdkostnader utbetalas sammanlagt högst upp till det belopp som antecknats i försäkringsbrevet, varefter skyddet i händelse av 
vårdkostnader till följd av olycksfall upphör. 
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Ersättning av vårdkostnader förutsätter att undersökningen och vården ordinerats av läkare och getts av en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården. Undersökningen och vården ska dessutom uppfylla kriterierna enligt allmänt vedertagen medicinsk uppfattning och vara behövliga och 
nödvändiga med tanke på vården av ifrågavarande skada. 
 
Med ersättningsbara vårdkostnader avses skäliga 

- läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader 
- kostnader för läkemedel som säljs med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
- avgifter för vårddagar på sjukhus upp till i försäkringsbrevet antecknad maximiersättning per dag 
- kostnader för reparation av skyddshjälm, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkar-

vård eller de ursprungliga anskaffningskostnaderna 
- kostnader för reparation av glasögon som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkarvård eller kostnader för 

anskaffning av motsvarande glasögon i stället för de glasögon som gått sönder. 
- Vid ersättning av glasögon görs ett årligt avdrag på 15 % utgående från glasögonens ålder. Avdraget görs inte för det år glasögonen tagits i bruk eller 

för kalenderåret därpå. Åldersavdraget görs också för skadeåret. Avdraget uträknas enligt antalet år multiplicerat med 15 %. Avdraget görs inte på 
reparationskostnader som baserar sig på räkning. Reparationskostnaderna ersätts högst upp till skadebeloppet med avdrag för eventuell självrisk. 

- kostnader för första anskaffning av medicinskt hjälpmedel 
- kostnader för läkarordinerad fysikalisk vård efter operations- eller gipsbehandling till följd av ett olycksfall som ersatts ur detta försäkringsskydd; per 

olycksfall ersätts en vårdperiod omfattande högst 15 behandlingar 
- kostnader för plastikkirurgisk vård eller operation till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd; plastikkirurgisk vård eller operation 

ska avtalas med försäkringsbolaget på förhand.  
 
Ersättning för vårdkostnader utbetalas inte för 

1) rehabilitering eller fysikalisk vård, med undantag av kostnader för fysikalisk vård som anges som ersättningsbara kostnader 
2) tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, psykologisk eller neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning, vård eller 

rehabilitering 
3) rese- och övernattningskostnader 
4) dagvård, hemmavårds- eller hemvårdskostnader o.d. indirekta kostnader. 

 
Om den kostnad för vilken ersättning söks betydligt överstiger den normala, allmänt vedertagna och tillämpade lokala skäliga nivån, utbetalas ersättningen 
enligt denna skäliga nivå. För hembesök av läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller vård som getts hos den försäkrade 
utbetalas inte ersättning till den del som kostnaden överstiger den skäliga kostnadsnivån för motsvarande vård på vårdinrättning. 
 
Om försäkringsbolaget betalar vårdkostnader som är ersättningsbara med stöd av någon lag, har försäkringsbolaget rätt att återkräva den lagenliga 
andelen. 
 
3.2 Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall 
Från detta försäkringsskydd utbetalas i försäkringsbrevet antecknad dagpenning under tid av arbetsoförmåga till följd av olycksfall som drabbat den 
försäkrade. Om Folkpensionsanstalten betalar partiell sjukdagpenning för samma tid av arbetsoförmåga, utgör den dagpenning som betalas ut hälften (1/2) 
av den dagpenning som antecknats i försäkringsbrevet. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid 
och att ett fortlöpande försäkringsskydd är i kraft under arbetsoförmågan.  
Om Primus-försäkringen har upphört på grund av att försäkringstagarens medlemskap upphört eller försäkringstagaren avlidit före den slutålder för skyddet 
som anges i organisationsavtalet eller på grund av att organisationsavtalet upphört, utbetalas dagpenning i högst tre (3) år räknat från olycksfallsdagen, 
dock högst för den tid som anges i försäkringsbrevet och högst fram till den ursprungliga slutdagen för skyddet. 
 
Den försäkrade betraktas som arbetsoförmögen, om han eller hon är oförmögen att utföra sina sedvanliga arbetsuppgifter. 
 
Dagpenning utbetalas för så många dagar som arbetsoförmågan har fortgått utan avbrott utöver den i försäkringsbrevet antecknade självrisktiden. 
Ersättning utbetalas och självrisktiden börjar räknas tidigast från den dag läkarvården inletts. Dagpenningen utbetalas månatligen i efterskott. 
 
Dagpenning utbetalas sammanlagt högst den tid som antecknats i försäkringsbrevet, varefter skyddet i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av 
olycksfall upphör. 
 
Dagpenning utbetalas inte, om arbetsoförmågan orsakas enbart av sådana symtom som uppgetts av den försäkrade, och det i läkarundersökningar inte 
framgår något som tyder på olycksfall. 
 
3.3 Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall 
Från detta försäkringsskydd utbetalas ersättning för bestående men till följd av olycksfall som drabbat den försäkrade. Ersättning utbetalas, om olycksfallet 
orsakat ett men av minst invaliditetsklass 2 (10 %). För skador på fingrar eller ögon utbetalas emellertid ersättning för bestående men av minst 
invaliditetsklass 1 (5 %).  
 

En förutsättning för ersättning är att olycksfallet inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. 
 
Med bestående men avses ett på medicinska grunder uppskattat allmänt men, som en skada orsakar den försäkrade. Vid bedömningen av menet beaktas 
skadans art, men inte den skadades individuella förhållanden, såsom yrke eller fritidsintressen. 
 
Omfattningen av ett bestående men fastställs enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning (1649/2009) om invaliditetsklassificeringen enligt lagen 
om olycksfallsförsäkring. En invaliditetsklass motsvarar en invaliditetsgrad på fem (5) procent. Exempelvis motsvarar invaliditetsklass 2 en invaliditetsgrad 
på 10 procent och den största invaliditetsgraden i enlighet med invaliditetsklass 20 innebär ett men på 100 procent. 
 
Ersättningen utgör den andel av försäkringsbeloppet vid tidpunkten av skadan som procenttalet i enlighet med den fastställda invaliditetsklassen anger. Om 
det bestående menet till följd av olycksfall motsvarar en invaliditetsklass på minst 10 (50 %), betalas ersättningen till dubbelt belopp. Ett bestående men 
fastställs tidigast ett (1) år från tidpunkten för olycksfallet. Om invaliditetsgraden stiger innan tre (3) år har förflutit från det att beslut om bestående men 
gavs för första gången, utbetalas en extra ersättning som motsvarar höjningen av invaliditetsklassen. En höjning av invaliditetsgraden efter detta berättigar 
inte till extra ersättning. 
 
I ersättning för bestående men utbetalas högst en ersättning i enlighet med invaliditetsklass 20 (100 %), varefter skyddet i händelse av bestående men till 
följd av olycksfall upphör. 
 
Ersättning för bestående men utbetalas inte, om 
1) det bestående menet till följd av olycksfall är under invaliditetsklass 2 (10 %), med undantag av skador på ögon och fingrar 
2) det bestående menet på ögon eller fingrar till följd av olycksfall är under invaliditetsklass 1 (5 %) 
3) det bestående menet framträder senare än tre (3) år från tidpunkten för olycksfallet. 
 
3.4 Dödsfallsskydd 
Från detta försäkringsskydd utbetalas till förmånstagarna det försäkringsbelopp som varit i kraft vid tidpunkten för den försäkrades död. Utbetalning av 
försäkringsbeloppet förutsätter att försäkringsskyddet är i kraft vid tidpunkten för dödsfallet. Om Primus-försäkringen emellertid har upphört utbetalas 
försäkringsbeloppet likväl, om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall som inträffat när skyddet varit i kraft inom tre (3) år från tidpunkten för 
olycksfallet. 
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4 

Försäkringsbeloppet utbetalas inte, om den försäkrade begått självmord inom ett år efter att ansvaret inträdde eller från det att försäkringen senast sattes i 
kraft med en hälsodeklaration. Det begränsande villkoret tillämpas oberoende av den försäkrades ålder och sinnestillstånd. 
 
Dödsfallsskyddet kan tas med antingen fast eller sjunkande försäkringssumma. I ett dödsfallsskydd med fast försäkringssumma stiger försäkringspremien 
under försäkringstiden med den försäkrades ålder. I ett dödsfallsskydd med sjunkande försäkringssumma sjunker försäkringsbeloppet under 
försäkringstiden med den försäkrades ålder. 
 
Dödsfallsskyddet kan tas antingen i form av ett skydd för en person eller i form av ett parskydd för två personer. 
 
Om de personer som försäkrats med ett parskydd avlider samtidigt och dödsfallssummorna är lika stora, utbetalas av försäkringsbeloppet hälften var till 
vardera försäkrads förmånstagare, såvida inte annat fastställts.  
 
Om försäkringsbeloppen är olika stora, utbetalas av det mindre försäkringsbeloppet hälften var till vardera försäkrads förmånstagare och till det större 
försäkringsbeloppets förmånstagare dessutom skillnaden mellan försäkringsbeloppen. 
 
3.5 Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse 
Från detta försäkringsskydd utbetalas efter den försäkrades död till förmånstagarna det försäkringsbelopp som varit i kraft vid tidpunkten för när den 
försäkrade avlidit till följd av ett olycksfall. Utbetalning av försäkringsbeloppet förutsätter att olycksfallet inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. 
 
Försäkringsbeloppet utbetalas inte, om den försäkrade avlider senare än tre (3) år från tidpunkten för olycksfallet. 
 
4 Fasta begränsningar i försäkringsskydden  
4.1 Fasta begränsningar som gäller samtliga försäkringsskydd 
4.1.1 Alkohol, läkemedel och rusmedel samt nikotin 
Ersättning utbetalas inte, om sjukdomen eller arbetsoförmågan har orsakats av den försäkrades användning av alkohol, något annat rusmedel eller 
missbruk av läkemedel. Ersättning utbetalas inte heller på grund av beroende som framkallats av alkohol, läkemedel, narkotika, nikotin eller andra ämnen 
eller för vård till följd av detta. Dessa begränsningar gäller inte Dödsfallsskyddet (3.4). 
  
4.1.2 Medvållande av annan sjukdom eller annat lyte 
Om sjukdom eller lyte utan samband med det olycksfall som ska ersättas väsentligt har bidragit till en skada eller till att tillfrisknandet fördröjts, utbetalas 
ersättning för vårdkostnader, dagpenningsersättning, sjukhusdagpenningsersättning och menersättning endast till den del som vårdkostnaderna, 
arbetsoförmågan, sjukhusvården och det bestående menet måste anses ha orsakats av det olycksfall som ska ersättas. 
 
Behandling av tänder som skadats i ett olycksfall ersätts högst till det tillstånd som rådde före olycksfallet. 
 
4.1.3 Krig och väpnad konflikt 
Försäkringsskydden gäller inte då den försäkrade deltar i krig eller väpnad konflikt och inte heller vid tjänstgöring i internationella uppdrag inom 
fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. Denna begränsning gäller inte Dödsfallsskyddet (3.4) då den försäkrade tjänstgör i 
internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag, förutsatt att det vid den försäkrades död har förflutit minst ett 
år från inträdet av försäkringsbolagets ansvar och försäkringens ikraftträdande med en hälsodeklaration.  
 
Ersättning utbetalas inte för skada som orsakats av krig, uppror, väpnad konflikt eller motsvarande, även om den försäkrade inte själv deltagit i nämnda 
operationer. Om den försäkrade har inlett sin utlandsresa innan de väpnade handlingarna började och inte själv har deltagit i dem, tillämpas denna 
villkorspunkt först när 14 dygn har förflutit från att de väpnade handlingarna inletts. Om det är fråga om storkrig, tillämpas denna villkorspunkt genast. Med 
storkrig avses ett krig mellan två eller flera permanenta medlemsländer i FN:s säkerhetsråd. Denna begränsning gäller inte Dödsfallsskyddet (3.4). 
 
I lagen om försäkringsavtal finns separata bestämmelser om försäkringsbolagets ansvar i fall där den försäkrade, som är en finsk medborgare eller bosatt i 
Finland, omkommer eller blir arbetsoförmögen till följd av att Finland råkar i krig eller blir utsatt för ett väpnat anfall. 
 
4.1.4 Atomskada 
Ersättning utbetalas inte, om sjukdomen, kroppsskadan, arbetsoförmågan eller dödsfallet har orsakats av kärnvapen, kärnolycka eller annan därmed 
jämförbar händelse, oberoende av orsakerna till ifrågavarande händelse, som orsakat skadan, eller de faktorer som bidragit till dess uppkomst.  
 
4.2 Skydd i händelse av olycksfall 
Om försäkringsskyddet är i kraft enbart i händelse av olycksfall (skydd 3.1, 3.2, 3.3 och 3.5), iakttas utöver begränsningarna i punkt 4.1 i villkoren följande 
begränsningar. 
 
4.2.1 Som olycksfall ersätts inte 

1) skada eller dödsfall som orsakats av den försäkrades sjukdom, lyte eller kroppsskada; om sjukdom eller lyte utan samband med ett olycksfall 
väsentligt har bidragit till skadan eller dödsfallet, utbetalas ingen ersättning 

2) sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration av hållnings- eller rörelseorganen, även om de skulle 
ha varit symtomfria före olycksfallet 

3) smittosam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing 
4) förgiftning jämte följder som orsakas av läkemedel, alkohol eller annat medel som använts i berusande syfte och som den försäkrade använt 
5) skador som orsakas av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till detta 
6) psykiska följder, som inte är en följd av en hjärnskada som orsakats av ett olycksfall 
7) skada eller dödsfall, som orsakats av självmord eller försök till självmord.  

 
4.2.2 Operationer, vårdåtgärder och andra medicinska åtgärder 
Försäkringen ersätter inte skada eller dödsfall som har orsakats genom operation, vårdåtgärd eller annan medicinsk åtgärd för behandling av sjukdom eller 
lyte, såvida åtgärden inte har vidtagits för vård av sådan skada som ersätts ur denna försäkring.  
 
5 Ansökan om ersättning för vårdkostnader 
Den till ersättning berättigade ska själv betala de kostnader som ansluter sig till vården och därefter ansöka om ersättningsandelen enligt 
sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstaltens byrå inom sex (6) månader från den dag kostnaderna har betalats. Spara Folkpensionsanstaltens 
ersättningskalkyl, kopiorna av de kvitton som tillställts Folkpensionsanstalten och i original de kvitton för vilka Folkpensionsanstalten inte betalar ut 
ersättning. Dessa ska på begäran tillställas If.  
 
Ersättning ska sökas från If senast inom ett (1) år från utgången av den försäkringsperiod under vilken vårdkostnaderna uppkommit. 
 
Försäkringsbolaget betalar ut ersättning med avdrag för självrisken och eventuell ersättningsandel från Folkpensionsanstalten. 
 
Om rätten till ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen har gått förlorad på grund av försummelse av ovannämnda tidsfrist på sex (6) månader eller av 
annan orsak, avdras från ersättningen den andel som Folkpensionsanstalten skulle ha utbetalat med stöd av sjukförsäkringslagen.
 


