Professorsförbundets
gruppolycksfallsförsäkring för fritid
och gruppreseförsäkring för fritid
Gruppolycksfallsförsäkring för fritid
Försäkringsnummer:
Försäkringstagare: 		

7223224
Professorsförbundet

Försäkrade:
Försäkrade är alla medlemmar i Professorsförbundet som är under 80 år, har
sin permanenta hemort i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen
i Finland.
Försäkringens giltighet:
Försäkringen gäller på fritiden överallt i världen.
Försäkringsvillkor:
Gruppförsäkringsvillkor från och med 1.1.2021.
Olycksfallsförsäkringens innehåll:
Ersättningsslag 				Försäkringsbelopp euro
Dödsfall till följd av olycksfall		
1 711
Bestående men				8 557
Vårdkostnader för olycksfall		
8 410
Ersättning av vårdkostnader:
Vårdkostnader vid kroppsskada till följd av olycksfall ersätts
från och med dagen då olycksfallet inträffade eller högst upp till
försäkringsbeloppet som anges i ersättningstabellen.

Gruppreseförsäkring för fritid
Försäkringsnummer: 		 8022646
Försäkringstagare: 			
Professorsförbundet
Försäkrade:
Försäkrade är alla medlemmar i Professorsförbundet som har sin permanenta hemort i Finland
och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Försäkrade är den namngivna personen och
andra familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne.
Försäkringens giltighet:
Reseförsäkringen gäller på fritidsresor, som varar högst 90 dygn, i Finland och på
utlandsresor överallt i världen. Under resor i Finland gäller försäkringen på resor som enligt kortaste resrutt görs till en plats på minst 50 kilometers avstånd från den försäkrades bostad eller
arbetsplats. Försäkringen börjar gälla när den försäkrade lämnar hemmet eller arbetsplatsen,
enligt vilket som sker senare, och slutar gälla när han eller hon återvänder hem eller till arbetsplatsen, enligt vilket som sker tidigare. Försäkringen gäller inte under vistelse på ovannämnda
platser eller under resor mellan dessa.
Försäkringsvillkor:
Gruppförsäkringsvillkor från och med 1.1.2021.
Reseförsäkringens innehåll:
Ersättningsslag 							Försäkringsbelopp euro
Vårdkostnader vid sjukdom under resa 				
Utan övre gräns
Vårdkostnader vid olycksfall under resa 				
Utan övre gräns
Vårdkostnader vid plötslig tandvärk 				
Högst 200
Dödsfall till följd av olycksfall eller allmänfarlig sjukdom
10 175 / barn 1700
Bestående men till följd av olycksfall 				
15 263
Ersättning för resgods						Högst 1017
Förlust av kontanter till följd av stöld				
Högst 350
Ansvarsförsäkringsersättning – egendom eller person		
Högst 170 000
Juridisk hjälp								Högst 10 000
Vårdkostnader som uppstått till följd av en sjukdom ersätts i högst 90 dagar från det vården
börjat, och vårdkostnader som uppstått till följd av ett olycksfall ersätts i högst tre år från det
olycksfallet inträffade.
Inställd eller avbruten resa
De direkta kostnader som den försäkrade enligt researrangörens eller tjänsteleverantörens
rese- eller avtalsvillkor ansvarar för.

Med en avbruten resa avses att en påbörjad resa har ändrats av följande tvingande skäl:
• Den försäkrade har drabbats av en sjukdom under resa, ett olycksfall under resa eller
dött, eller en annan person som anges i punkt G300.4.3.4 har plötsligt insjuknat, råkat ut
för ett olycksfall eller dött. Det tvingande skälet bedöms på medicinska grunder.
• Den försäkrades egendom i Finland har drabbats av en betydande ekonomisk sakskada.
Med ett tvingande skäl avses att skadan kräver att den försäkrade finns på plats på ska-		
deplatsen.
G300.4.3.4
De övriga personer som avses vid en inställd eller avbruten resa är den försäkrades make/maka/
sambo, barn, adoptiv- och fosterbarn, makes/makas/sambos barn, barnbarn, föräldrar, svär-,
adoptiv- och mor- eller farföräldrar, syskon, makes/makas/sambos syskon, svärdotter och svärson samt den reskamrat tillsammans med vilken den försäkrade bokat resan på tu man hand. En
make/maka/sambo är en person som har samma bostadsadress som den försäkrade och som
lever med honom eller henne i äktenskap eller äktenskapslikt förhållande.
Försening från resa
Med försening från resa avses att den försäkrade inte kommer i tid till den plats varifrån resan till
utlandet enligt den ursprungliga resplanen börjar, eller till den plats varifrån anslutningen avgår,
för att ett det färdmedel som den försäkrade använder försenas av tvingande skäl till följd av ett
väderhinder, tekniskt fel eller en trafikolycka. Förseningen ersätts inte om den försäkrade inte
avrest i tillräckligt god tid med hänsyn till de förhållanden som rådde innan resan började. Som
ersättning utbetalas nödvändiga och extra kostnader, högst priset på den ursprungliga resan,
dock högst 2 000 euro.
Ersättning för försenat resgods
Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts när resgods som lämnats in för
transport anländer minst 12 timmar senare till resmålet än den försäkrade. Förutsättningen är att
artiklarna skaffas på resmålet. Mot originalkvitton betalas för varje påbörjat dygn högst 55 euro
ut som ersättning, dock sammanlagt högst 275 euro.

Kontaktinformation
Kundtjänst
p. 010 503 8828
Skadesituationer
FenniaVårdaren ger råd när du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall och bokar tid åt dig.
FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23 på 010 503 5000.
Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall som inträffar utomlands kontakta Fennias nödtjänst
för utlandsresenärer +358 10 503 5503 (24/7).
Samtal till Fennias servicenummer som börjar med 101 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/
min.

