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

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?
Med en utkomstförsäkring skyddar man sig mot att ett olycksfall förorsakar bestående men, dödsfall eller arbetsoförmåga. 
Försäkringen innehåller tre skydd: Invaliditets-, Dödsfalls- och Dagpenningsskydd. Du kan bland dessa välja de skydd du 
vill ha. Invaliditets- och Dödsfallsskydd kan beviljas för högst 99 år gamla personer och Dagpenningsskydd för högst 69 år 
gamla personer. Det är möjligt att teckna Invaliditets- och Dödsfallsskydd redan för ett ofött barn.

Vad ingår i försäkringen?

• Invaliditetsskydd – ersätter, om den försäkrade 
förorsakas ett bestående men till följd av ett olycks-
fall. Ett bestående men fastställs tidigast tre månader 
och senast tre år efter olycksfallet. Menets omfattning 
fastställs utifrån invaliditetsklassificeringen i lagen om 
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I ersättning 
betalas i enlighet med förordningen om invaliditetsklas-
sificering den del av det gällande försäkringsbeloppet, 
som valdes då försäkringen tecknades.

• Dödsfallsskydd – det gällande ersättningsbeloppet 
betalas till förmånstagaren, om den försäkrade avlider 
under skyddets giltighetstid på grund av ett olycksfall. 
Ersättningsbeloppet väljs då försäkringen tecknas.

• Dagpenningsskydd – ersätter, då den försäkrade blir 
arbetsoförmögen till följd av ett olycksfall. I ersättning 
betalas den dagpenning som valts då försäkring-
en tecknades för de dagar då den försäkrade är helt 
arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall. Vid partiell 
arbetsoförmåga betalas ett partiellt dagtraktamente 
som motsvarar den partiella arbetsoförmågan. Dagpen-
ning betalas för den tid som överskrider självrisktiden, 
dock högst den maximitid som du valt.

När den försäkrade är ett ofött barn, ersätts ut Invalidi-
tets- eller Dödsfallsskyddet endast de olycksfall som 
specificerats i villkoren.

Vad ingår inte i försäkringen?

 U I Invaliditetsskyddet beaktas vid bedömningen av ett 
bestående men endast skadans medicinska art. Exem-
pelvis den skadelidandes yrke eller intressen påverkar 
inte bedömningen av menet.
 UDagpenningsskyddet gäller inte vid olycksfall, som 
inträffar inom tävlingsidrott eller specialidrottsgrenar 
eller i riskfyllda idrottsgrenar. 

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?

 ! Ersättning betalas inte, om olycksfallet inte har inträffat 
under försäkringens giltighetstid. Ersättning betalas inte 
heller, om det bestående menet eller arbetsoförmågan 
inte har framkommit eller ett dödsfall inte inträffat då 
skyddet fortfarande är giltigt.

Invaliditetsskydd
 ! Då den försäkrade är ett ofött barn, ersätts endast de 

olycksfall som specificerats i villkoren.
Dödsfallsskydd
 ! Ersättning betalas inte om den försäkrade avlider efter 

det att över tre år har förflutit sedan olycksfallet.
 ! Då den försäkrade är ett ofött barn, ersätts endast de 

olycksfall som specificerats i villkoren.
Dagpenningsskydd
 ! Ersättning betalas inte, om den försäkrade inte står i 

ett anställnings- eller tjänsteförhållande när olycksfallet 
inträffar. 
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Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller överallt i världen.

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 avtalet 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 den har sökts. I vissa fall är en förutsättning för att försäkringen ska inträda 
att man gett de hälsouppgifter som begärts om den person som ska försäkras. Skyddet i försäkringen upphör när försäk-
ringstagaren säger upp skyddet. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet. Invaliditets- 
och dödsfallsskyddet upphör dock senast vid utgången av den försäkringsperiod då försäkringstagaren fyller 100 år och 
dagpenningsskyddet upphör senast, då den försäkrade fyller 70 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan när som helst 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.


