
POP Grundskydd
Faktabladet för försäkringsprodukten

Företag:  AXA France VIE - Filial - Finland (FO-nummer 2922515-8) 

och AXA France IARD - Filial - Finland (FO-nummer 2922649-2)

Produkt: Skydd vid  händelse av arbetsoförmåga 
på grund av olycksfall, bestående men på grund av 
olycksfall samt dödsfall på grund av olycksfall

Fullständig information som ges innan avtalet tecknas och information om produkten som gäller avtalet ges i produktfaktabladet, försäkringsvillkoren och 
försäkringsavtalet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?

Med POP Grundskydd skyddar du dig själv och dina närmaste i händelse av olycksfall.  Skyddet är en frivillig personförsäkring. Du kan ta skyddet om du är mellan 18 
och 59 år gammal och bor i Finland.

£

Vad täcker försäkringen?

Skydd vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall 
(sjukledighet).

Vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall kan försäkringen 
lämna månatlig ersättning á  300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 
eller 1000 euro. 

I händelse av bestående men på grund av olycksfall utbetalas 
ett engångsbelopp på 30 000-100 000 euro.

I händelse av dödsfall på grund av olycksfall utbetalas ett 
engångsbelopp på 30 000-100 000 euro. £

Vad täcker försäkringen inte?

£

Finns det någon begränsning för försäkringsskyddet?

Var gäller försäkringsskyddet? 

Försäkringen gäller 24 timmar om dygnet på arbets- och fritid och överallt i världen. 

£

Vilka är mina skyldigheter? 

• Vid ansökan om försäkring ska alla de uppgifter som försäkringsbolaget begär lämnas.
• Försäkringsbolaget bör underrättas om de uppgifter som har lämnats i samband med ansökan är bristfälliga eller har ändrats betydligt.
• Om den försäkrade vid ansökan om ersättning svikligen har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter till försäkringsbolaget kan ersättningen sänkas 

eller förvägras.

Hur och var betalar jag premien?

Försäkringspremien betalas månatligen.

£

£

Hur säger jag upp avtalet?
Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen genom en skriftlig anmälan.

För arbetsoförmåga (sjukledighet) på grund av olycksfall 
utbetalas inte ersättning för de 14 första dagarna av 
arbetsoförmågan (självrisktid).

Ersättning i händelse av arbetsoförmåga (sjukledighet) på grund av 
olycksfall utbetalas för ett föräskringsfall i högst 12 månader och 
under försäkringens giltighetstid för ett försäkringsfall högst tre 
försäkringsfall dvs 3x12 månader. 

Förutsättningen för utbetalning av ersättning vid bestående men 
till följd av olycksfall är 30 % invaliditet (invaliditetsklass 4).

Olycksfall som har inträffat före försäkringens 
begynnelsedatum.

Ersättningsbegränsningar som definierats separat i 
försäkringsvillkoren.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?
Skyddet träder i kraft den dag då försäkringsansökan undertecknas, förutsatt att försäkringsbolaget kan bevilja försäkringen. Skyddet upphör då den 
försäkrade uppnår 65 års ålder. Övriga skäl för upphörande finns uppräknade i försäkringsvillkoren, punkt 4.3.




