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

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

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Hälsoskydd är en vårdkostnadsförsäkring som ersätter kostnader för undersökning, vård eller behandling som gjorts eller 
givits i Finland vid sjukdom eller olycksfall. Med Hälsoskydd kan ett företag försäkra alla arbetsföra arbetstagare i åldern 
18–80 år eller en viss personalgrupp. Också företagare kan teckna en försäkring för sig själv. Hälsoskydd kan väljas med 
fyra olika omfattningar på skyddet; Grund, Omfattande, Extra och Super Hälsoskydd

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen ersätter i enlighet med den valda omfatt-
ningen på skyddet kostnader sammanlagt högst upp till de 
i försäkringsbrevet antecknade maximiersättningsbelop-
pen.
Grund Hälsoskydd

 ✓ Operationsskyddet – ersätter kostnader för av speci-
alistläkare utförd eller ordinerad operation, dock inte 
kostnader för undersökning eller behandling som före-
går operationen.

 ✓ Vårdkostnadsskydd vid allvarlig sjukdom – ersätter 
kostnader för behandling och undersökning av cancer, 
hjärtinfarkt, slaganfall eller MS

Omfattande Hälsoskydd
 ✓ Vårdkostnadsskyddet – ersätter kostnader för un-
dersökningar och behandlingar som har utförts eller 
ordinerats av en specialistläkare, inklusive operationer.

Extra Hälsoskydd
 ✓ Vårdkostnadsskyddet – ersätter kostnader för under-
sökningar och behandlingar som har utförts eller ordi-
nerats av en allmänläkare eller specialistläkare, inklusive 
operationer.

Super Hälsoskydd
 ✓ Vårdkostnadsskyddet – ersätter kostnader för under-
sökningar och behandlingar eller läkemedel som har 
utförts eller ordinerats av en allmänläkare eller specia-
listläkare, inklusive operationer.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen täcker inte exempelvis kostnader som föror-
sakas av

 U tandvård
 Ugraviditet, förlossning eller behandling av barnlöshet
 Uundersökning och behandling av olycksfall eller sjukdo-
mar som har förorsakats av narkotika
 Ubehandling av snarkning
 U rehabilitering
 U vitaminer, bassalvor, spår- och mineralämnen eller 
näringspreparat
 Ubehandling av brytningsfel i ögonen
 Uundersökningar eller behandlingar som gäller utseende, 
kroppsformen eller sådant som i första hand förbättrar 
livskvaliteten
 Uundersökning eller behandling som gäller fetma i enlig-
het med villkoren
 Uarvoden för läkarutlåtanden
 U resor eller inkvartering.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 ! Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott och inte heller 
i de riskutsatta idrottsgrenar som nämns i försäkrings-
villkoren. 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.
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Var gäller försäkringen?

 ✓ Ur försäkringen betalas ersättning för undersökning, vård eller behandling som gjorts eller givits i Finland.

Vilka är mina skyldigheter?

• Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis den person som ska försäk-
ras.

• 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, om försäkringstagaren säger upp försäkringen eller den försäkrades anställnings-, tjänste- eller 
annat avtalsförhållande till försäkringstagaren upphör. Försäkringsskyddet upphör dock senast vid utgången av den försäk-
ringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkrings-
skyddet

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.


