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Skydd för professionella idrottsutövare
Faktablad för försäkringsprodukt
• Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3, Helsingfors, Finland och OP-Livförsäkrings Ab, 1030059-2,  

Helsingfors, Finland
• Produkt: Skydd för professionella idrottsutövare

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?
Försäkringsskyddet för professionella idrottsutövare är en i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 
avsedd försäkring, där Pohjola Försäkring Ab beviljar försäkringen och OP-Livförsäkrings Ab pensionen. Enligt lagen kan en 
idrottsutövare under 65 år försäkras, vars skattepliktiga inkomster, huvudsakligen av idrott som utövas i Finland, uppgår till 
minst den årligen fastställda inkomstgränsen. Idrottsföreningar försäkrar enligt det ovan nämnda sådana lagidrottare, som 
har ett spelaravtal med föreningen. En individuell idrottsutövare kan frivilligt försäkra sig enligt det ovan nämnda.

Vad ingår i försäkringen?

Ersättningar fastställs enligt lagen om olycksfalls- och 
pensionsskydd för idrottsutövare.
Vid olycksfall betalas ur försäkringen exempelvis

 ✓ ersättning för sjukvårds-, undersöknings-, rehabilite-
rings- och hemvårdskostnader

 ✓ ersättning vid olycksfall som förorsakat en bestående 
skada eller ett men till följd av en sjukdom

 ✓ olycksfallspension eller vid dödsfall familjepension.
Skydd för professionella idrottsutövare ersätter olycksfall 
som inträffar i förhållanden som är typiska för grenen

 ✓ i samband med spel- eller idrottsprestationer
 ✓ vid träning under handledning eller övervakning eller i 
enlighet med ett träningsprogram

 ✓ när idrottsutövaren är på väg från sin bostad eller in-
kvartering till en tävlings-, spel- eller träningsplats eller 
tillbaka därifrån

 ✓ när idrottsutövaren under spel-, tävlings- eller tränings-
resor deltar i aktiviteter som hör till reseprogrammet

 ✓ när idrottsutövaren på uppdrag av en idrottsförening 
eller annan organisation representerar föreningen eller 
organisationen vid ett representationstillfälle samt un-
der resa till och från ett sådant tillfälle.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte exempelvis
 Uömhet i muskel eller sena, vars orsak är en sjukdom 
eller en tidigare skada.

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?

 ! 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?

 ✓ Försäkringen gäller i Finland och utomlands.

Vilka är mina skyldigheter?

• Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis den idrottsutövare 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. I 
vissa situationer förutsätts att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då försäkringsbolaget har tagit emot ansökan. Försäkringen upphör när försäkrings-
tagaren säger upp försäkringen. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.
Försäkringen upphör också om försäkringsskyldigheten enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 
upphör och försäkringstagaren underrättar försäkringsbolaget om detta genom nättjänsten eller genom att sända någon 
annan skriftlig uppsägningsanmälan. En försäkrad idrottsutövares olycksfallsskydd upphör senast den dag då den försäk-
rade fyller 65 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 
uppsägningsanmälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.


