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Gruppolycksfallsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
• Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3, Helsingfors, Finland
• Produkt: Gruppolycksfallsförsäkring

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i 
produktguiden, försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Gruppolycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring, som kan tecknas exempelvis för de anställda i företaget, en 
besökande grupp eller medlemmar av en förening eller sammanslutning. En gruppolycksfallsförsäkring kan också tecknas 
för ett talkogäng, varvid försäkringen också kan kallas för en talkoförsäkring. Försäkringen kan tecknas som heltidsför-
säkring eller försäkring för fritid eller exempelvis för ett visst evenemang såsom en konsert, en utställning, ett läger eller 
ett talkoarbete. Omfattningen på försäkringen kan du välja bland nedan nämnda skydd. Ur försäkringen betalas ersättning 
exempelvis för läkararvoden, som uppkommit på grund av ett olycksfall.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen ersätter i enlighet med de valda skydden 
kostnader totalt högst upp till det maximiersättningsbelopp 
som anges i försäkringsbrevet. 
• Vårdskyddet – ersätter kostnader för undersökning, 

vård eller behandling som har förorsakats av olycksfall.
• Dagpenningsskydd – vi betalar dagpenning för de dagar 

den försäkrade är oförmögen till arbete på grund av 
olycksfallet.

• Invaliditetsskydd – vi betalar en engångsersättning, 
om den försäkrade får ett bestående fysiskt men av 
olycksfallet.

• Dödsfallsskydd – vi betalar dödsfallsersättning till den 
försäkrades anhöriga eller andra förmånstagare, om 
den försäkrade förolyckas eller avlider till följd av skad-
orna efter olycksfallet inom tre år efter olycksfallet.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte exempelvis skador som har 
förorsakats

 Uav en händelse som har föranletts av en sjukdom, ett 
lyte eller en skada
 Uav en operation, vård eller annat medicinskt ingrepp, om 
inte ingreppet har gjorts för att behandla en skada som 
ersätts ur samma försäkring
 Uav en förgiftning av läkemedel, alkohol, annat berus-
ningsmedel eller ett födoämne som den försäkrade har 
intagit
 Uav skada på en tand eller tandprotes vid tuggning
 Uav självmord eller försök därtill.

Som olycksfall ersätts inte heller
 Udiskbråck, magbråck, bråck i ljumsktrakten, akillessene-
rupturer, rupturer i bicepssenans långa huvud, rupturer 
i rotatorkuffen i axeln eller återkommande urledvrid-
ningar av leder, såvida skadan inte har föranletts av ett 
olycksfall, vid vilket även en frisk vävnad skulle ha tagit 
skada.
 Uen smittsam sjukdom förorsakad av ett bett eller sting
 Upsykiska följder av olycksfall
 Uen sjukdom, ett lyte, en skada eller en degeneration i 
det muskuloskeletala systemet som är oberoende av 
ett olycksfall även om dessa inte har uppvisat några 
symptom före olycksfallet.
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Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

 ! Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott och inte heller i de riskutsatta idrottsgrenar som nämns i försäkringsvillkoren. 
Försäkringen kan dock eventuellt utvidgas att gälla vid tävlingsidrott eller i försäkringsvillkoren nämnda grenar.

 ! Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen eller av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta bli 
att betala ut ersättning helt och hållet.

Var gäller försäkringen?

 ✓ Försäkringen gäller i hela världen, om inte annat har avtalats.

Vilka är mina skyldigheter?

• Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.
• Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som 

getts då försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet. 
• Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När och hur ska jag betala?

Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren säger upp 
försäkringsskyddet. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.
Dagpenningsskyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsäg-
ningsanmälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.




