
Vad ingår i försäkringen?

 Försäkringen täcker olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
som en specificerad företagare drabbas av i företagararbe-
tet.

 Vi ersätter exempelvis sjukvårdskostnader, inkomstbortfall 
som beror på arbetsoförmåga, rehabilitering och kostnader 
som förorsakas av ett bestående men.

 Ersättningar fastställs utgående från lagen om olycksfall i 
arbetet och om yrkessjukdomar. Som grund för ersättning 
för inkomstbortfall och för familjepension används den vid 
skadetidpunkten gällande arbetsinkomsten enligt lagen om 
pension för företagare.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar inte 

 företagare, som inte har en sådan pensionsförsäkring 
som avses i lagen om pension för företagare

 lantbruksföretagare och stipendiemottagare

 idrottsutövare 

 företagarens sjukdomar och olycksfall under fritiden.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Olycksfall i arbetet och yrkessjukdom, dvs. skadefall ersätts 
endast, om skadefallet uppfyller definitionerna enligt lagen 
och har inträffat under förhållanden som nämns i lagen. 
Dessutom förutsätts att en skada eller sjukdom ska ha ett 
sannolikt medicinskt orsakssamband med skadefallet.

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

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Försäkring för företagarens arbetstid är en sådan försäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt ger skydd vid 
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som drabbar företagaren i företagararbetet. Du kan teckna försäkringen, om du har en sådan obligatorisk eller 
frivillig pensionsförsäkring som avses i lagen om pension för företagare. De ersättningar som betalas på basis av försäkringen är primära i förhål-
lande till andra lagstadgade skydd.

Frivillig försäkring för företagare 
för arbetstid
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Var är mina skydd i kraft?

Försäkringen gäller då företagaren utför sitt arbete

 i Finland

 tillfälligt utanför Finlands gränser.

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.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan när som helst säga upp försäkringen i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsanmälan till 
försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

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.

- Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas till försäkringsbolaget senast inom 30 dagar från skadedagen.

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar tidigast från den tidpunkt då försäkringsbolaget har mottagit försäkringsansökan. Försäkringen upphör när 
försäkringstagaren säger upp försäkringen.

 Försäkringen upphör att gälla från och med samma tidpunkt som en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare 
upphör att gälla. Försäkringen kan också upphöra retroaktivt. Du kommer väl ihåg att meddela försäkringsbolaget om att pensions-
försäkringen upphör.

 Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.


