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Invaliditetsförsäkringar för företag
Faktablad för försäkringsprodukt
• Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3, Helsingfors, Finland
• Produkt: Invaliditetsförsäkring, Försäkring i händelse av bestående arbetsoförmåga

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?
Genom en invaliditetsförsäkring kan du efter eget val gardera dig mot bestående eller övergående arbetsoförmåga eller mot 
båda. Försäkringen kan beviljas företagare eller arbetstagare i åldern 18-55 år. Vid bestående arbetsoförmåga ersätts den 
avtalade engångsersättningen och vid övergående arbetsoförmåga betalas dagpenning. 

Vad ingår i försäkringen?

Ur invaliditetsförsäkringen betalas ersättning enligt den 
valda omfattningen högst upp till det försäkringsbelopp 
som antecknats i försäkringsbrevet.
• Bestående arbetsoförmåga – vi betalar en avtalad 

engångsersättning, om sjukdomen eller skadan gör den 
försäkrade under försäkringens giltighetstid bestående 
arbetsoförmögen och den bestående arbetsoförmågan 
fortsätter i minst tre månader medan försäkringen 
fortfarande är i kraft.

• Övergående arbetsoförmåga – vi betalar dagpenning 
för högst 365 dagar, om sjukdomen eller skadan gör 
den försäkrade arbetsoförmögen under försäkringens 
giltighetstid.

Vad ingår inte i försäkringen?

 UErsättning betalas inte, om den bestående arbetsoför-
mågan inte har fortgått i minst tre månader.
 U Invaliditetsförsäkringen gäller inte utan utvidgning vid 
tävlingsidrott, i specialidrottsgrenar eller i riskfyllda 
idrottsgrenar.
 UDen försäkrade anses inte vara bestående arbets-
oförmögen enbart på den grund att den försäkrade är 
berättigad till individuell förtidspension eller till någon 
annan pension som utbetalas på basis av nedsatt 
arbetsförmåga.

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?

Ersättning betalas inte, om orsaken till arbetsoförmågan är
 ! missbruk av alkohol eller läkemedel, eller användning av 

berusningsmedel
 ! självmordsförsök inom ett år efter det att försäkringen 

trädde i kraft.
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Var gäller försäkringen?

 ✓ Invaliditetsförsäkringarna gäller under arbetstid och fritid överallt i världen.

Vilka är mina skyldigheter?

• Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga exempelvis uppgifter om hälsan hos den person som 
ska försäkras.

• 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 från det datum den ansökts och hälsouppgifterna om den person som ska försäkras 
lämnats till försäkringsbolaget.
En förutsättning för att försäkringsskyddet ska börja gälla är att försäkringsskyddet kan beviljas utifrån hälsodeklarationen.
Försäkringsskyddet upphör, när ur försäkringen har betalats den avtalade engångsersättningen eller maximibeloppet för 
dagpenningen. Försäkringsskyddet upphör dock senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade 
fyller 60 år.
Dessutom upphör försäkringen, om försäkringstagaren säger upp det. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga 
upp försäkringsskyddet.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Försäkringen ska sägas upp skriftligen. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.




