Dubbla skydd 2022
Ansvarsförsäkring för verksamhet inom motion
och olycksfallsförsäkring för frivilligarbetare

Försäkringsskydd för grenförbund inom idrotten,
förbundens distrikt, kretsar och medlemsföreningar
Pohjola Försäkring Ab och Finlands olympiska kommitté rf
har undertecknat ett avtal om ansvarsförsäkring för verksamhet inom motion och olycksfallsförsäkring för frivilligarbete. Försäkrade är de grenförbund, förbundens kretsar,
distrikt och medlemsförbund som anslutit sig. Försäkringen
omfattar också Finlands olympiska kommitté rf och distriktsorganisationer inom motion. En lista över de försäkrade finns på Finlands olympiska kommittés webbplats.

Olycksfallsförsäkring för frivilligarbete
Olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall då personer oavsett ålder på uppdrag av grenförbund, förbundens kretsar
och distrikt samt medlemsföreningar utför frivilligarbete
och drabbas av olycksfall (t.ex. vid arrangemang av tävlingar och evenemang, träning, utbildning, medelsanskaffning,
förtroendearbete, kontorsarbete). Också direkta resor i
anslutning till ovan nämnda aktiviteter omfattas av försäkringen.
I fråga om distriktsorganisationer inom motion gäller
försäkringen inom distriktens frivilliga verksamhet. Ett
medlemskap leder inte till att ett samfund omfattas av
detta försäkringsavtal.
Försäkringen gäller i Finland och också tillfälligt, på högst 3
månader långa utlandsresor under samma förutsättningar
som i Finland.

Ersättningar
Försäkringsbeloppen i försäkringen är 8 500 euro såväl i
fråga om vårdskyddet, invaliditetsskyddet som dödsfallsskyddet. Den försäkrades självrisk i fråga om vårdskyddet
är 100 euro/olycksfall.
Försäkringen gäller inte vid idrott, för domare som får
arvode eller lön och inte heller personer med anställningsförhållande till ovan nämnda parter i händelse av inträffade
olycksfall i arbetet. Försäkringen ersätter emellertid olycksfall bland personer som får arbetsersättning.
I avvikelse från försäkringsvillkoren ersätter försäkringen
inte kostnader för fysikalisk behandling.

Ansvarsförsäkring för verksamhet
Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter inom ramen
för villkoren person- och sakskador som den försäkrade
(= förbund eller förening) förorsakat tredje part, för vilka
den försäkrade enligt gällande rätt har ersättningsansvar för. Skadan kan förorsakas av en arbetstagare eller
en frivilligarbetare med anställningsförhållande till den
försäkrade och som arbetar på uppdrag av den försäkrade.
Försäkringen omfattar också arrangörens ansvar, om den
försäkrade är arrangör av avgiftsbelagda eller avgiftsfria
evenemang, träningar eller läger.
Försäkringsbolaget reder ut på den försäkrades vägnar
skadeståndsskyldigheten och skadebeloppet, förhandlar
med den som yrkar på ersättning, sköter en eventuell
rättegång och de kostnader som förorsakas av den samt
ersätter det skadestånd som den försäkrade är skyldig att
betala. Maximibeloppet i den ersättning som utbetalas i
person- och sakskador är 1 000 000 euro. Den försäkrades självrisk vid varje skada är 600 euro.
Ansvarsförsäkring för verksamhet är inte lika omfattande
till sitt ersättningsområde som den försäkrades ersätt-

ningsskyldighet enligt lagen. Försäkringen ersätter exempelvis inte skador på egendom som den försäkrade besitter,
lånar, hyr eller annars har i sin disposition. Mer information
finns i försäkringsvillkoren.
Ansvarsförsäkringen för verksamhet gäller i Europa.

Försäkringens ikraftträdande
Försäkringen träder i kraft 1.1.2022 och upphör
31.12.2022.

Försäkringsnummer
Olycksfallsförsäkring
16-550-119-2
Ansvarsförsäkring		16-549-997-7

Försäkringsvillkoren och ytterligare information
om försäkringarna
I olycksfallsförsäkringen tillämpas försäkringsvillkoren för
Gruppolycksfallsförsäkringen RT01, gäller från 1.1.2020.
I ansvarsförsäkringen tillämpas villkoren för Ansvarsförsäkring för verksamhet VA 01 (gäller från 1.1.2021) och
specialvillkoren 332 (förvaring av egendom) och 393 (produktansvar i restaurangrörelse) för Ansvarsförsäkring VA
04 (gäller från 1.1.2021) samt Flygförbundets specialvillkor.
Ytterligare information fås på numret 0303 0303 eller via
nätet på adressen op.fi. Då du sköter ärenden via vårt servicenummer går det enklare om du har försäkringsnumret
framme.

Gör så här i skadesituationer
Om ett olycksfall inträffar kontakta tjänsten Pohjola
Hälsomästare
Du når hälsomästarna per telefon på numret 0100 5225
eller via applikationen Pohjola Hälsomästare.
Du får hjälp av hälsomästaren i alla hälsobekymmer, vårdanvisningar för mindre besvär och vid behov hänvisning till
lämplig vård hos en distansläkare eller hos Pohjola Försäkrings läkarpartner.
I samband med avgiftsbelagd vård kontrollerar hälsomästaren din försäkring och sköter ersättningsärendet för
din räkning, vilket betyder att du endast betalar eventuell
självrisk hos Pohjola Försäkrings läkarpartner.
Utanför betjäningstider och i akuta, brådskande fall kan du
uppsöka vilken läkare eller vilket sjukhus som helst för att
få första hjälpen. Ta med dig ditt FPA-kort när du besöker
läkaren.
Om du själv uppsöker läkare eller redan har fått vård,
betalar du först själv läkarkostnaderna och gör därefter en
skadeanmälan i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.
Tjänsten Pohjola Hälsomästare är avgiftsfri för Pohjola Försäkrings försäkringskunder per telefon och via applikationen
Pohjola Hälsomästare. För samtalen tar vi ut en normal
lokalnätsavgift (lna) eller en mobilsamtalsavgift (msa) enligt
den inhemska operatörens prislista. Tjänsten Pohjola Hälsomästare produceras av Pihlajalinna Omasairaala Ab.
Försäkringstagaren eller evenemangsarrangören ska vid
behov säkerställa att evenemanget och personen omfattas
av försäkringen.
Sänd på begäran portofritt de redogörelser som behövs till
Pohjola Försäkring

Pohjola Försäkring/Privata olycksfall
Info 6
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De flesta vårdinrättningar ansöker om sjukförsäkringsandelen från FPA för din räkning. Då räcker det om du till din
ersättningsansökan bifogar kopior av kvittona i original.

Vid ansvarsskador
Då kännedom om en skada har erhållits eller ersättningsanspråk har företetts, ska försäkringsbolaget underrättas
om skadan så snabbt som möjligt. Gör en skadeanmälan via
nätet på adressen skadehjalpen.pohjola.fi. Välj först uppe till
höger "Företagskunder" och sedan i boxen “Företagsverksamhets- eller ansvarsskada” länken “Mitt företag förorsakade i sin verksamhet någon annan en skada” och agera i
enlighet med anvisningarna. Om det för handläggningen av
ärendet behövs tilläggsupplysningar, begär handläggaren
om dem efter att ha gått igenom din skadeanmälan. Vi avger ett ersättningsbeslut i ärendet, när vi har alla uppgifter
som behövs för att klarlägga om skadan är ersättningsgill
och för att bedöma skadebeloppet.

Efter det att du fått ersättning från FPA ska du sända till
oss den ursprungliga ersättningskalkyl som FPA gett samt
kopior av de kvitton som sänts till FPA. Bifoga kvitton i
original på kostnader som FPA inte ersätter samt kvitton i
original på läkemedel, recept eller kopior av dessa.

Obs! En skadeanmälan kan endast göras av försäkringstagaren (om försäkringstagaren är anställd antingen av en
förening, ett förbund eller av Finlands olympiska kommitté
rf). Om du är skadelidande, kontakta den som förorsakade
skadan.

Ange som referens skadebeteckningen, om den är känd.
Den som ansöker om ersättning ska själv först betala
vårdkostnaderna och för dessa ansöka om ersättning enligt
sjukförsäkringslagen hos FPA. Ersättningsandelen från
FPA ska sökas inom sex månader från det att kostnaderna
betalades.
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Pohjola Försäkring Ab, FO-nummer 1458359-3, Helsingfors
OP-Livförsäkrings Ab, FO-nummer 1030059-2, Helsingfors
Gebhardsplatsen 1, 00013 OP
Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet

