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Fullständiga uppgifter som ska ges innan försäkringsavtalet ingås och som gäller försäkringsavtalet hittar du i villkoren för patientförsäkring och i 
försäkringsbrevet. 
 

Vilken typ av försäkring är det frågan om? 
Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring enligt patientförsäkringslagen som täcker personskada som orsakats en patient i samband med 
hälso- och sjukvård som getts i Finland. Patientförsäkringslagen tillämpas på hälso- och sjukvård som getts utomlands om en offentlig hälso- och 
sjukvårdsenhet beslutar att vård som kommunen enligt folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård är skyldig att ordna ska ges i utlandet och 
vården är nödvändig med tanke på patientens hälsotillstånd. Med hälso- och sjukvård avses även leverans av medicin när det finns ett recept på 
medicinen. Med patient avses även blodgivare och donator av vävnad eller organ samt frisk person som undersöks inom medicinsk forskning. 
 

Vad täcker försäkringen?  
I samband med hälso- och sjukvård 

 orsakad personskada i enlighet med ersättningsgrunderna 
och bestämmelserna i patientförsäkringslagen. 
Ersättningsgrunderna är skada orsakad av vård, skada 
orsakad av anordning, implantatskada, infektionsskada, 
olycksfallsskada, skada orsakad av vårdrum eller -
utrustning, skada till följd av medicinleverans och oskälig 
skada.  

 Det finns ingen maximiersättning vid personskador.  

 

 

Vad täcker försäkringen inte?  
 Smärre personskada 
 
 
 
 
 
 

Finns det några begränsningar i 

försäkringsskyddet? 
! Personskada som orsakas patient i samband med hälso- 

och sjukvård ersätts endast om förutsättningarna för rätt 
till ersättning enligt patientförsäkringslagen uppfylls. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



Var gäller försäkringsskyddet? 
 På Finlands geografiska landområde, luftområde eller havsområde. 
 Utomlands om en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet beslutar att vård som kommunen är skyldig att ordna ska ges utomlands och  
     vården är nödvändig med tanke på patientens hälsotillstånd. 
 
 

 

 Vilka är mina skyldigheter?  
• Att ge korrekta och exakta uppgifter om verksamheten när avtalet ingås. 
• Att omedelbart meddela om felaktiga, bristfälliga eller ändrade uppgifter som gäller försäkringen. 
• Att betala premien i tid. 
 

 

När och hur betalar jag premien? 
Försäkringen betalas i nätbanken eller i banken genom att använda referensnumret i fakturan.  

Försäkringstagaren kan betala premien som e-faktura eller direktbetalning om denne har gett fullmakt i banken. 

Premien betalas en gång om året. 
 
 

När börjar och slutar försäkringsskyddet? 
Försäkringsskyddet börjar när försäkringstagaren och LokalTapiola avtalar att försäkringen ska börja och försäkringen gäller den avtalade 
försäkringsperioden åt gången.  

Den första försäkringsperioden upphör alltid vid utgången av kalenderåret. 

Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren säger upp försäkringen skriftligen under försäkringsperioden i och med att 
försäkringsskyldigheten upphör eller tecknar försäkring i ett annat försäkringsbolag. 

En tidsbegränsad försäkring upphör det avtalade slutdatumet. 
 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
Uppsägningen ska ske skriftligen. Till uppsägningsanmälan ska bifogas  

• intyg på att en ny försäkring tecknats om det är fråga om en försäkringstagare som bedriver verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen 
om privat hälso- och sjukvård , eller  

• en skriftlig anmälan att försäkringsskyldigheten enligt patientförsäkringslagen har upphört.  
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