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Fenniaskydd Magis
– ett förmånligt försäkringspaket för unga
Den här broschyren informerar om det centrala innehållet, ersättningarna och de väsentligaste
begränsningarna i försäkringspaketet Fenniaskydd Magis. Försäkringsskyddets omfattning i
detalj och alla begränsningar framgår av försäkringsvillkoren. Du får försäkringsvillkoren tillsammans med försäkringsbrevet eller, om du så önskar, redan innan du tecknar försäkringen.

Fenniaskydd Magis är ett förmånligt försäkringspaket som beaktar de behov som unga på tröskeln
till ett självständigt liv har. Du kan teckna Magis om
du är under 30 år. Fenniaskydd Magis innehåller en
omfattande hemförsäkring, en reseförsäkring, rättsskydds- och ansvarsförsäkringar och en valfri heltidsolycksfallsförsäkring.
• Du får 25 procent rabatt på försäkringspaketet
Fenniaskydd Magis de första fyra åren.
• Utöver det får du dessutom 50 procent rabatt på
försäkringspremien det första året och 25 procent
rabatt det andra året.
• Självrisken i hemförsäkringen är endast 100 euro,
när den vanligtvis är minst 176 euro.

Omfattande hemförsäkring
FÖRSÄKRADE I HEMFÖRSÄKRINGEN
De försäkrade är försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll som
försäkringstagaren.
Hyresgäster, andrahandshyresgäster och andra personer som bor i en gemensam bostad, men inte stadig-varande i samma hushåll behöver en egen hemförsäkring
Försäkrade är dessutom de personer som anges i lagen om försäkringsavtal, till exempel ägaren samt vid
avbetalningsköp innehavaren och panthavaren.
HEMFÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE
Hemförsäkringen gäller på den plats som anges i försäkringsbrevet och för lösöre som tillfälligt (mindre än ett år)
flyttats därifrån till en annan plats eller medtagits på resa

i de nordiska länderna när avsikten är att hämta lösöret
tillbaka till platsen som anges i försäkringsbrevet.
Egendom som permanent flyttats från någon annan
plats än hemmet till en bostad som är under byggnad
eller som totalrenoveras ska försäkras separat. Om du
till exempel skaffar nya möbler till ditt kommande hem
som är under uppbyggnad eller som renoveras, ska
du teckna en ny försäkring för dessa. Hemförsäkringen för ditt nuvarande hem omfattar inte föremål som
skaffats för en annan bostad.
LÖSÖRE SOM FÖRSÄKRAS MED
HEMFÖRSÄKRING
I försäkringen för hemmets lösöre räknas också följande egendom som hemlösöre under förutsättning att
försäkringsbeloppet är tillräckligt stort:
• vanliga föremål i hemmet eller i förvaringsrum i
anslutning till hemmet, till exempel möbler, hushållsmaskiner, kläder, kärl, böcker, cyklar samt hobbyoch idrottsutrustning
• lösöre som permanent eller tillfälligt förvaras i ett
förråd av hönsnät eller en vindsskrubb utanför
bostaden i ett höghus upp till 5 000 euro
• samlingar upp till sammanlagt 10 000 euro
• pengar och värdepapper upp till 350 euro
• värdeföremål upp till sammanlagt 10 000 euro
(värdeföremål är bl.a. smycken och ädelmetaller,
konstföremål, antikföremål, äkta orientaliska mattor
och konsttextilier)
• datautrustning för hobbybruk
• egna arbetsredskap för förvärvsarbete upp till
2 000 euro
• roddbåtar, jollar, kanoter och kajaker upp till högst
2 000 euro
• utombordsmotorer på högst fem hästkrafter
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• andra än åkbara gräsklippare, jordfräsar och
snöslungor upp till totalt högst 2 000 euro
• lösöre som hyrts eller lånats om det som eget
skulle omfattas av försäkringen och dess skador
inte ersätts från någon annan försäkring
• fast inredning i hyres- och aktielägenheter
upp till 5 000 euro.
Med fast inredning avses enligt lagen om bostadsaktiebolag delar av fastigheten som aktieägaren har
underhållsansvar för samt inrednings- och saneringsarbeten som utförts i lägenheten. Med inredningsoch saneringsarbeten avses ändringsarbeten som
tillåts enligt lagen om bostadsaktiebolag. Eventuella
utvidgningar av aktieägarens underhållsansvar som
överenskommits i bolagsordningen omfattas inte av
försäkringen. Den fasta inredningen ersätts förutsatt
att fastighetens egen försäkring, bostadsaktiebolaget
eller en annan ägare till byggnaden inte ersätter
skadorna på föremålen eller utrustningen i fråga.
Fast inredning kan till exempel vara
• fast inredning i lägenheten, som skåp, bastulavar
och fönsterbräden
• innerdörrar och insidan av fönster i lägenheten
samt målningar och tapeter
• parkett och kakel
• tvättställ
• spisfläkt
• öppen spis och ugnar
• badtunna och simbassäng
• inbyggd bastu, ångdusch och ångbastu
• lägenhetens inre centraldammsugarslang och
dammbehållare.

Exempel på lösöre som inte ingår i
hemförsäkringen
Lösöre som inte omfattas av försäkringarna är
till exempel
• datafiler och -program som används i
förvärvsarbete
• datafiler och -program som själv utarbetats
för eget hobbybruk
• djur
• båtar, utombordsmotorer på över 5 hk,
fordon och anordningar som går eller framförs med maskinkraft (t.ex. vattenskotrar,
hängflyg med motor).
Motorfordon kan du försäkra med försäkringar i
Fenniakasko.
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DEN OMFATTANDE HEMFÖRSÄKRINGENS
ERSÄTTNINGSOMRÅDE
Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador till
följd av en plötslig och oförutsedd händelse, utom de
undantag som är uppräknade i försäkringsvillkoren.
Principen är alltså att allt det som inte har uteslutits ur
ersättningsområdet ersätts.

Exempel på hur den omfattande
hemförsäkringen ersätter
1. När vår kund flyttade sin fyra år gamla tv tappade han den i golvet. Tv:n fick så stora skador
att det inte lönade sig att reparera den. Priset
på en ny motsvarande tv var vid skadetidpunkten 700 euro. Kunden skaffade en ny motsvarande tv. Fennia ersatte priset på tv:n från kundens omfattande hemförsäkring, med avdrag
för självrisken på 100 euro. Kunden fick alltså
600 euro i ersättning.
2. Vår kunds fyra år gamla cykel stals från butikens cykelställning och cykeln återficks inte
inom en månad. En ny motsvarande cykel kostade 545 euro. Fennia ersatte från den omfattande hemförsäkringen priset på den nya cykeln, med avdrag för självrisken på 100 euro.
Kunden fick alltså 445 euro i ersättning.

Exempel på händelser som den
omfattande hemförsäkringen täcker
Ersättningsbara skador är
• brandskador till följd av eld som kommit lös
och skador till följd av plötslig och oförutsedd
utströmning av sot och rök från en värme
anordning
• skador till följd av ett direkt blixtnedslag och
skador till följd av ett plötsligt och oförutsett
elfenomen
• skador till följd av stöld, rån, inbrott och
skadegörelse
• skador till följd av storm
• när någonting plötsligt och oförutsett går
sönder.

Exempel på händelser som
hemförsäkringen inte ersätter
Hemförsäkringen ersätter till exempel inte en
skada nära när
• den orsakats av felaktig användning av lösöre
eller byggnad eller försummelse av underhåll
• lösöre skadats till följd av slitage, rost, frätning, förskämning, svampbildning, murknande, materialtrötthet eller motsvarande fenomen som sker gradvis och orsakar skada på
lösöre
• den har orsakats av husdjur eller sällskapsdjur, insekter eller skadedjur
• idrottsutrustning har gått sönder när den har
använts för sitt ändamål
• egendom försvinner, kvarglöms eller det är
fråga om stöld vars tidpunkt, plats och omständigheter inte kan fastställas
• den ersätts med stöd av konsumentskydds-,
produktansvars-, trafikförsäkrings-, elmarknads-, elsäkerhetslagen eller någon annan
speciallag eller en garanti.
Hemförsäkringen ersätter inte kostnader för
underhållsreparationer.

FÖRSÄKRINGSBELOPPET FÖR
HEMFÖRSÄKRINGEN I FENNIASKYDD MAGIS
ÄR MAXIMIBELOPPBASERAT
Maximibeloppet för ersättningen i hemförsäkringen i
Fenniaskydd Magis är 15 000 euro per försäkringsfall.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
HEMFÖRSÄKRINGEN
Du ska skydda och förvara din egendom omsorgsfullt
för att förhindra skador. Genom att följa de säkerhets
föreskrifter som finns i försäkringsvillkoren kan du för
hindra att skador uppstår eller begränsa skadornas
omfattning. Ta del av säkerhetsföreskrifterna (villkorspunkt 20.10). Fennia kan till följd av att säkerhetsföreskrifterna försummats sänka eller förvägra ersättning.
Säkerhetsföreskrifterna gäller till exempel användning
av spis, ugn, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare,
vedeldad bastuugn, elektriskt bastuaggregat, kylskåp,
frysskåp, kyl- och frysskåp, belysningsanordningar,
elektriska värmeelement och värmare, byggnadsvärmeelement och ljusprodukter.
Säkerhetsföreskrifter finns till exempel för
• skyddsåtgärder för att förhindra stölder och inbrott
• övervakning av medförd egendom
• skyldighet att meddela mobiltelefonens säkerhetskod
• låsning av cykel brandsäkerhetsåtgärder.

Exempel på skador orsakade av
byggnads- eller planeringsfel som
hemförsäkringen inte ersätter
• Vattenisolering under badrummets kakel
saknas. När golvkonstruktionen är våt börjar
rören i konstruktionerna rosta sönder uppifrån
och läcka.
• Fogen i badrummets golvbrunn är inte tät och
vatten läcker in i konstruktionerna.
• Takbeläggningens fogar eller genomföringar
läcker (detta hänger ofta ihop med försummat underhåll).
• Byggnaden fattar eld eftersom en lätt skorsten av metall har monterats i strid med god
byggnadssed nästan fast i takbjälklaget av trä
vid genomföring genom takkonstruktionen.

HUR BERÄKNAS ERSÄTTNINGSBELOPPET
Hemförsäkringen ersätter direkt sakskada till följd av
försäkringsfall. Värdeminskning ersätts inte. Utöver
sakskador ersätts vissa andra kostnader, till exempel
kostnader för boendeavbrott i samband med vissa
försäkringsfall.

Reparationskostnader som ersättning
Om skadat lösöre eller skadad fast inredning kan repareras till skäliga kostnader, ersätter vi reparationskostnaderna. Ersättningsbeloppet är i normala fall reparationskostnaderna, med avdrag för självrisk.

Återanskaffningsvärde
Om reparation till skäliga kostnader inte är möjlig, är
skadebeloppet återanskaffningsvärdet på ny likadan
eller till sina egenskaper motsvarande egendom. En
förutsättning är att den skadade egendomens dagsvärde omedelbart före försäkringsfallet utgjorde minst
50 procent av återanskaffningskostnaderna och att ny
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Dagsvärde

egendom skaffas inom två år från tidpunkten för försäkringsfallet. Om egendomen har ett restvärde efter
skadan, dras det av från skadebeloppet.

Om reparation till skäliga kostnader inte är möjlig och
den skadade egendomens värde omedelbart före
skadan utgjorde mindre än 50 procent av återanskaffningspriset för ny likadan eller till sina egenskaper
motsvarande egendom, är skadebeloppet egendomens dagsvärde.

Ersättning enligt återanskaffningspriset betalas ut i två
delbetalningar. Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet, varvid bl.a. självrisken vanligen dras av från
ersättningen.

Dagsvärdet utgör skadebeloppet också i det fall att
ny egendom inte skaffas inom två år från tidpunkten
för försäkringsfallet, även om rätten till det finns. Om
egendomen har ett restvärde dras det av från skadebeloppet. När ersättning betalas ut dras vanligen bl.a.
självrisken av från ersättningsbeloppet.

Ersättning enligt återanskaffningspriset, dvs. skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och dagsvärdet,
betalas ut när vi har fått en bekräftelse på att ny egendom har anskaffats, till exempel inköpskvittot.

Beräkning av skadebelopp för specifika grupper av föremål
Föremålets värde beräknas enligt tabellen nedan. Om ett motsvarande föremål som ersätter ett skadat
eller stulet föremål skaffas inom två år och föremålets ålder hänför sig till den färgade delen av tabellen,
ersätter vi 100 procent av anskaffningspriset. Om ett motsvarande föremål inte skaffas, är ersättningen
den procentandel av anskaffningspriset som anges i tabellen. Självrisken dras alltid av från ersättningen.
Grupp av föremål

Föremålets ålder (år)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

60

50

40

30

20

20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

45

40

34

30

25

20

15

25

20

Dagsvärde i procent
Hushållsmaskiner

100

90

80

70

Datautrustning och
mobiltelefoner

100

70

40

10

Övriga elektroniska och
optiska apparater

100

85

70

55

40

25

Cyklar, verktyg och
arbetsmaskiner

100

100

80

60

40

20

Glasögon och solglasögon

100

70

40

10

0

Kläder, skodon,
accessoarer

100

70

40

20

Pälsar

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Brukskärl,
husgeråd

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Resväskor, portföljer,
handväskor

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Ljud- och bildinspelningar,
böcker

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Hemtextilier, som linne,
gardiner, mattor, kuddar
och täcken

100

80

60

40

20

Möbler och lampor

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

Idrotts- och hobbyutrustning,
barnvagnar, barnkärror

100

70

60

40

20

Fiskeredskap

100

100

84

76

68

60

52

44

36

30

20

Utombordsmotorer

100

100

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

20

Roddbåtar, roddjollar,
kanoter

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Med ett föremåls ålder avses skillnaden mellan det kalenderår föremålet togs i bruk och det kalenderår skadan
inträffade. Procenttalet för dagsvärdet visar hur många procent föremålets eller föremålsgruppens dagsvärde är av
återanskaffningsvärdet på ett nytt likadant eller närmast motsvarande föremål. Värdet på föremålet blir inte mindre än
det minsta procenttal som anges i tabellen även om föremålets ålder är högre än vad som anges i tabellen.
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SJÄLVRISKER
Självrisken för hemförsäkringen i Fenniaskydd Magis
är 100 euro. Självrisken dras alltid av när ersättning
betalas ut.
Självrisken dras dock inte av vid stöldskador när
• någon brutit sig in i en bostad via en dörr som varit
låst med säkerhetslås

I vissa fall krävs en hälsodeklaration innan en resenärförsäkring kan beviljas. Hälsodeklarationen ges och
undertecknas av den försäkrade själv eller hans eller
hennes vårdnadshavare.

Reseförsäkringarna i Fenniaskydd Magis
är fortlöpande försäkringar

Reseförsäkringar

En fortlöpande reseförsäkring gäller på utlandsresor
som börjar i Finland. Reseförsäkringen gäller högst tre
månader från respektive resas början. Försäkringen
gäller på alla utlandsresor, även om du t.ex. reser i arbetet, i samband med studier eller om det är fråga om
en kombinerad arbets- och semesterresa.

Reseförsäkringen i Fenniaskydd Magis består av en
resenärförsäkring och en resgodsförsäkring.

Resenärförsäkring

• ett inbrottslarm eller larmsystem som godkänts av
försäkringsbolagen var i funktion vid skadetidpunkten.

En resenärförsäkring omfattar vårdkostnader för en
sjukdom som konstateras under en resa och för en
skada som uppkommer till följd av ett olycksfall under
en resa samt kostnader för en inställd eller avbruten
resa och försening från resa samt evakuerings- och
kriskostnader.
Resgodsförsäkringen ersätter skador på resgodset. I anslutning till resgodsförsäkringen får du också
rättsskydds- och ansvarsförsäkringar för resenär.
FÖRSÄKRADE
I reseförsäkringen i Fenniaskydd Magis är de försäkrade försäkringstagaren och andra personer som vid
resans början stadigvarande bor i samma hushåll som
försäkringstagaren. Personernas ålder eller antal inverkar inte på försäkringens giltighet. Utöver försäkringstagaren kan också en namngiven person vara
försäkrad.
Försäkringen omfattar inte personer som inte längre
är registrerade på samma adress som försäkringstagaren, till exempel make, maka eller sambo eller
barn som flyttat ut ur det gemensamma hemmet.
Försäkrade är dessutom
• försäkringstagarens eller någon annan namngiven
försäkrads barn och barnbarn som är under 18 år
och som är med på resan
• makens, makans eller sambons barn och barnbarn
som bor i samma hushåll, även om barnen inte bor i
samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad.

GILTIGHET VID IDROTTSUTÖVNING
Försäkringen gäller endast vid sedvanliga idrotts
aktiviteter som du utövar för att upprätthålla din
fysiska kondition.
Försäkringen gäller endast med separat avtal
och mot extra premie
• vid tävlingar, matcher och träningar som arrangeras
av ett idrottsförbund eller en idrottsförening
• vid farliga idrottsgrenar eller special intressen som
separat anges i villkoren.
Farliga grenar är till exempel
• kampsporter
• motorsport
• flygsport
• klättringsgrenar utan skydds- och säkerhets
utrustning
• ice cross downhill
• vandringar på egen hand utan professionell guide
på glaciärer eller på över 3 000 meters höjd
• vandringar utanför Norden i vildmark, öken eller
djungel utan professionell guide
• oceansegling
• dykning med dykapparat och fridykning.
När man för första gången prövar på en hobby eller en
idrottsgren betraktas det inte som hobbyverksamhet.

Personer som stadigvarande bor i Finland och som
omfattas av Finlands sjukförsäkringslag kan försäkras.
Om den försäkrade stadigvarande flyttar från Finland
ska det omgående meddelas Fennia.
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Följande idrottsgrenar omfattas inte av försäkringen ens genom tilläggsavtal:
• amerikansk fotboll
• rugby
• mixed martial arts
• utförsåkning utanför markerade pister
(s.k. offpiståkning).
De här idrottsbegränsningarna gäller också barn.
FÖRSÄKRINGSSKYDDETS OMFATTNING
I resenärförsäkringen ingår alltid ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall under
resa. Dessutom omfattar resenärförsäkringen skydd i
händelse av att resan ställs in eller avbryts eller att du
kommer för sent till avresan.

Vårdkostnader vid sjukdom eller
olycksfall under resa
Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader utan övre
gräns i euro. Kostnader för vård vid sjukdom under
resa ersätts i 90 dagar från det vården inleddes. Vårdkostnader till följd av olycksfall under resa ersätts i tre
år från det olycksfallet inträffade. Kostnaderna ersätts
mot originalverifikat till den del de inte ersätts med
stöd av någon lag.
Vårdkostnader är till exempel läkararvoden, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader. Utöver vårdkostnaderna ersätts vid behov kostnader för sjuktransport
till hemlandet om en sådan godkänts av Fennia på
förhand.

Sjukdom under resa
En sjukdom under resa är en sjukdom som oväntat
och plötsligt börjat under resan och som krävt omedelbar läkarvård eller som enligt medicinsk erfarenhet
annars kan anses ha börjat under resan.
Vi ersätter också vårdkostnader som uppstått till följd
av att en sjukdom som börjat redan före resan plötsligt förvärrats eller att sjukdomstillståndet förändrats
under resan om det här enligt allmän medicinsk erfarenhet inte varit sannolikt eller förutsebart. I de här
fallen ersätter vi endast akut vård med karaktären av
första hjälpen som givits på resmålet under högst en
vecka.
Som sjukdom under resa betraktas inte en sjukdom
vars symtom visat sig eller vars undersökningar varit
oavslutade före resans början, även om sjukdomen
konstateras under resan.
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Olycksfall under resa
Med olycksfall under resa avses en plötslig, oväntad,
yttre händelse som inträffar under resan, som orsakar kroppsskada och som den försäkrade ofrivilligt
drabbas av. Som olycksfall betraktas även ett smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och
rörelse och för vilken läkarvård givits inom sju dygn
från smärttillståndets början. Som vårdkostnader för
smärttillstånd ersätts dock inte en magnetundersökning eller ett operationsingrepp.
Som olycksfall betraktas även följande händelser som
inträffat utan den försäkrades förskyllan: drunkning,
värmeslag, solsting, förfrysning, skada till följd av betydande tryckförändringar, gasförgiftning samt förgiftning
som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag.
Obs! Som olycksfall betraktas inte till exempel ischias,
bråck eller skada på akillessenan om de är en följd av
sjukdom eller ett annat lyte.

Om resan ställs in eller avbryts
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för en inställd
eller avbruten resa när resan ställs in eller avbryts på
ett tvingande sätt till följd av att den försäkrade eller
en nära anhörig till den försäkrade plötsligt insjuknat,
råkat ut för ett olycksfall eller avlidit, eller av att en
betydande ekonomisk sakskada drabbat den försäkrades egendom i Finland. I övriga fall ersätts inte kostnader för att resan ställts in eller avbrutits.
Med nära anhörig avses t.ex. make, maka eller sambo,
barn, föräldrar, syskon samt en reskamrat med vilken
den försäkrade har bokat resan på tu man hand.
Att resan ställs in betyder att du inte har möjlighet att
göra den resa som du beställt och betalat. I sådana
fall ersätts de kostnader som den försäkrade ansvarar för enligt researrangören eller tjänsteleverantören.
Skyddet mot en inställd resa gäller om försäkringen
trätt i kraft minst tre dygn innan resan började och orsaken till att resan ställts in kommit fram först efter att
försäkringen trätt i kraft.
Att resan avbryts betyder att den försäkrade är tvungen att återvända till Finland under påbörjad resa eller
blir intagen på sjukhus under resan. Vid avbruten resa
ersätter resenärförsäkringen extra rese- och inkvarteringskostnader på tur- och returresan samt vid resmålet. Som ersättning för förlorade resdagar på grund av
att den försäkrade tagits in på sjukhus eller återvänt
tidigare än planerat från resan, betalas en så stor del
av de totala direkta resekostnader som betalats före
resan och som motsvarar andelen förlorade resdagar
av det totala antalet resdagar.

Försening från resa
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för försening
från resa när den försäkrade inte kommer i tid till den
plats varifrån flyg-, båt-, tåg- eller bussresan till utlandet börjar, eller till den plats varifrån anslutningen till
utlandet avgår, för att ett färdmedel som den försäkrade använder försenas av tvingande skäl till följd av ett
väderhinder, tekniskt fel eller en trafikolycka.
Resenärförsäkringen ersätter till följd av försening från
resa de extra kostnader som uppstår när den försäkrade fortsätter sin resa. Som ersättning betalas ut
högst priset på den ursprungliga resan per försäkrad,
dock högst 2 000 euro. Om det inte är möjligt att fortsätta resan, ersätts priset som betalats på förhand för
resan, som ställts in på grund av försening, till den del
den ställts in, dock högst 2 000 euro. Ersättning betalas inte ut för den del som researrangören, trafikbolaget eller motsvarande återbetalar betalningen.

Evakuerings- och krisskydd
Resenärförsäkringen ersätter kostnader, som försäkringsbolaget godkänt i förväg, för evakuering till det
närmaste trygga stället när omständigheterna på resmålet förändras under resan så att Finlands utrikesministerium rekommenderar att man lämnar området till
följd av en plötslig naturkatastrof, beväpnad konflikt
eller ett terrordåd. Kostnader ersätts högst upp till
2 000 euro per försäkrad.
Från evakuerings- och krisskyddet betalas ersättning
för psykoterapi, som getts i Finland, högst fem gånger
per försäkringsfall om
• en plötslig naturkatastrof, beväpnad konflikt eller ett
plötsligt terrordåd sker på resmålet och utrikesministeriet rekommenderar att man lämnar området
• den försäkrade är inblandad i en trafikolycka som
hotar hans eller hennes eller medresenärens liv
• den försäkrade drabbas av ett våldsbrott eller ett
försök till sådant eller en omfattande eller livshotande brand eller explosion inträffar i den byggnad som
den försäkrade befinner sig i.

Exempel på försäkringsfall som
resenärförsäkringen inte ersätter
Resenärförsäkringen ersätter inte försäkringsfall som orsakats av
• sjukdom som visat symtom innan resan börjat
• förgiftning på grund av läkemedel, alkohol,
narkotika eller något annat berusningsmedel
som den försäkrade använt.
Försäkringen ersätter inte heller vårdkostnader
som uppstått genom vistelse på en rehabiliteringsinrättning, en badinrättning eller en
motsvarande inrättning.

SJÄLVRISK
Resenärförsäkringen har ingen självrisk.
OM DU INSJUKNAR ELLER RÅKAR UT
FÖR ETT OLYCKSFALL UNDER RESA
Sök vård omedelbart. Visa upp för läkaren Fennias
försäkringskort eller ett engelskspråkigt försäkringsintyg, enligt vilket vårdinrättningen kan fakturera Fennia.
Spara alla ursprungliga kvitton om du själv betalar för
vården. Skicka ersättningsansökan till Fennia genast
när du återvänt hem från resan. Ersättning ska sökas
inom ett år från det skadan inträffade.
Vid allvarliga sjukdomar och olycksfall under resa kan
utländska vårdinrättningar kräva en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget innan vården inleds. Kontakta då Fennias Reseassistans 24h, som står till din
tjänst dygnet runt på +358 10 503 5503. Också vår
samarbetspartner SOS International ger råd och hjälp
i nöd- och problemsituationer.
Sjuktransport till Finland kräver alltid godkännande av
Fennia på förhand.

Resgodsförsäkring
FÖRSÄKRINGSSKYDDETS OMFATTNING
Resgodsförsäkringens maximiersättning för hela familjen är 1 000 euro per resa.
Försäkringsobjekt i resgodsförsäkringen är resgods
som är med på resan inklusive pass, visum och färdbiljetter samt egendom som skaffats på resan. Betalningsmedel och värdepapper är försäkrade upp till
350 euro.
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Som försäkringsobjekt i resgodsförsäkringen
räknas inte t.ex.
• egendom som lånats eller hyrts under resan
• flyttgods och separata fraktgodsförsändelser
• fotografier och ritningar
• djur och växter.

der för anskaffning av nödvändighetsartiklar när resgodset anländer minst 12 timmar senare till resmålet
än den försäkrade. Sådana kostnader ersätts upp till
55 euro för varje påbörjat förseningsdygn, dock sammanlagt högst 275 euro.
Om det är fråga om en arbetsresa, ersätter vi mot
ursprungliga kvitton 70 procent av kostnaderna för
anskaffning av nödvändighetsartiklar. Ersättningens
övre gräns är dock det försäkringsbelopp som anges i
försäkringsbrevet.

Exempel på försäkringsfall som
resgodsförsäkringen inte ersätter

En förutsättning för ersättningen är att

Resgodsförsäkringen ersätter inte skador till
följd av att
• föremål försvunnit eller kvarglömts
• idrottsutrustning har gått sönder när den har
använts för sitt ändamål
• vätskor läckt ut eller flaskor som innehållit
drycker gått sönder
• föremål repats eller förpackningen har varit
bristfällig.

• resgods som lämnats in för transport anländer minst
sex timmar senare till resmålet än den försäkrade
• den försäkrade deltar i ett arbetsrelaterat representationsevenemang på resmålet och att nödvändighetsartiklarna har skaffats på resmålet före representationsevenemanget.
Resgodsförsäkringen ersätter också nödvändiga telefonkostnader utomlands med anknytning till skötseln av
skadeärendet, dock högst 60 euro per försäkringsfall.

Försäkringsfall som resgodsförsäkringen ersätter

SKADEBELOPP
Ersättning för förlorat resgods eller resgods som
blivit så skadat att det inte går att reparera grundar
sig på resgodsets dagsvärde. Med dagsvärde avses
det penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av den andel som egendomen har

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och
oförutsedda skador på resgodset.
Direkta sakskador på resgodset ersätter vi per resa
högst upp till försäkringsbeloppet. Vi ersätter kostna-

Beräkning av dagsvärdet för grupper av föremål som ersätts från resgodsförsäkringen
Grupp av föremål

Föremålets ålder (år)
1
2
3
4

5

6

7

20

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

45

40

35

30

25

20

20

Dagsvärde i procent
Datautrustning och
mobiltelefoner

100

70

40

10

Elektroniska och
optiska apparater

100

85

70

55

40

25

Cyklar, verktyg och
arbetsmaskiner

100

100

80

60

40

20

Glasögon och solglasögon

100

70

40

10

0

Kläder, skodon, accessoarer

100

70

40

20

Pälsar

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Resväskor, portföljer,
handväskor

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Ljud- och bildinspelningar,
böcker

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Hemtextilier, som linne, gardiner, mattor, kuddar och täcken

100

80

60

40

20

20

Idrotts- och hobbyutrustning,
barnvagnar och barnkärror

100

70

60

40

20

Fiskeredskap

100

100

84

76

68

60

52

44

36

30

20

Roddbåtar, roddjollar, kanoter

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

Med ett föremåls ålder avses skillnaden mellan det kalenderår föremålet togs i bruk och det kalenderår skadan inträffade. Procenttalet för dagsvärdet visar hur många procent
föremålets eller föremålsgruppens dagsvärde är av återanskaffningsvärdet på ett nytt likadant eller närmast motsvarande föremål. Värdena beräknas enligt den prisnivå som
rådde vid skadetidpunkten. Värdet på föremålet blir inte mindre än det minsta procenttal som anges i tabellen även om föremålets ålder är högre än vad som anges i tabellen.
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förlorat i värde på grund av ålder och användning.
Om skadat resgods kan repareras, betalar vi skäliga
reparationskostnader.

Exempel på ersättning från
resgodsförsäkringen
1. Vår kunds två år gamla videokamera blev
stulen under en resa. Kamerans återanskaffningsvärde är 500 euro. Eftersom ersättningsgrunden i resgodsförsäkringen är dagsvärdet,
är kamerans nuvarande värde enligt tabellen
ovan 85 procent av återanskaffningsvärdet.
2. Kamerans dagsvärde är 425 euro. Kunden
hade en självrisk på 50 euro i sin försäkring, så
han fick 375 euro i ersättning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
RESGODSFÖRSÄKRINGEN
Om du följer de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsvillkoren, kan du förhindra att skador uppstår
eller begränsa skadornas omfattning. När en skada
har inträffat kan Fennia sänka ersättningen eller förvägra ersättning om man uppsåtligen eller genom
vårdslöshet, som inte är ringa, har försummat säkerhetsföreskrifterna, och om den här försummelsen har
samband med uppkomsten av skadan.

Exempel på säkerhetsföreskrifter
• Ta väl hand om ditt resgods. Övervaka alltid
ditt resgods tillräckligt för att förhindra stöld.
• Om du förvarar föremål som är värda över
350 euro på hotellrummet, ska de förvaras i
ett separat låsbart utrymme.
• Om du förvarar en cykel eller annan idrottsutrustning utomhus, ska de vara låsta eller fastlåsta vid sina transportställningar.
• Om du förvarar elektronisk eller optisk apparatur, smycken eller verktyg, eller föremål eller
anordningar värda över 350 euro i ett fordon,
en husvagn, en släpvagn, en båt eller ett tält,
ska de oavbrutet övervakas.
• Följ avtalsvillkoren som gäller bankkort, kreditkort eller motsvarande betalningskort och
som överenskommits med en bank eller något annat kreditinstitut för att förhindra olovlig
användning av kort.

SJÄLVRISK
Den försäkrade har i varje försäkringsfall en självrisk
som anges i försäkringsbrevet. Självrisken för resgodsförsäkringen i Fenniaskydd Magis är 50 euro.
OM RESGODS SKADAS ELLER BLIR STULET
• Meddela genast skadan till reseguiden, reseledaren,
hotelldirektören, transportbolagets tjänsteman eller
en motsvarande person.
• Be om ett intyg över skadan.
• Gör en anmälan till den lokala polisen och be om
en polisrapport om det är fråga om stöld, rån, skadegörelse eller ett annat brott.
• Om du förlorar en betydande del av resgodset och
därför hamnar i ekonomiska svårigheter, kan du
snabbt få hjälp från SOS International.
• Gör en skadeanmälan genast när du kommer hem.
Bifoga till skadeanmälan en eventuell polisrapport
och övriga utredningar och verifikationer i ärendet
och skicka dem till Fennia.

Olycksfallsförsäkring för vuxna
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGARS GILTIGHET
En olycksfallsförsäkring gäller överallt i världen både
i arbetet och på fritiden.
Försäkringen gäller för boende utomlands under de
första tolv månaderna. Tillfällig utlandsvistelse som
varar längre än tolv månader ska meddelas Fennia.
Stadigvarande flytt från Finland ska omedelbart
meddelas Fennia.
En heltidsförsäkring beviljas hemförsäkringskunder
som fyllt 18 år. Försäkringen upphör inte på grund av
ålder, men försäkringsbeloppen ändras vid början av
den försäkringsperiod under vilken den försäkrade
fyller 71 år.

Försäkringens giltighet vid idrottsutövning
Försäkringen gäller endast vid sedvanliga idrottsaktiviteter som du utövar för att upprätthålla din fysiska
kondition.
Försäkringen gäller endast med separat avtal och
mot extra premie
• vid tävlingar, matcher och träningar som arrangeras
av ett idrottsförbund eller en idrottsförening
• vid farliga idrottsgrenar eller special intressen som
separat anges i villkoren.
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Farliga grenar är till exempel
• kampsporter
• motorsport

Engångsersättning för fullständig bestående invaliditet till följd av olycksfall är 20 000 euro och ersättningen för dödsfall till följd av olycksfall är 10 000
euro.

• flygsport
• klättringsgrenar utan skydds- och
säkerhetsutrustning

Vårdkostnader vid olycksfallsskada

• ice cross downhill

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av
olycksfall till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Vårdkostnader är till exempel läkararvoden,
sjukhusavgifter, läkemedelskostnader och resekostnader. Vårdkostnaderna ersätts mot originalverifikat.
Vårdkostnader för samma olycksfall ersätts högst upp
till försäkringsbeloppet.

• vandringar på egen hand utan professionell guide
på glaciärer eller på över 3 000 meters höjd
• vandringar utanför Norden i vildmark, öken eller
djungel utan professionell guide
• oceansegling
• fridykning och dykning med dykapparat.
När man för första gången prövar på en hobby eller en
idrottsgren betraktas det inte som hobbyverksamhet.
Följande idrottsgrenar omfattas inte av försäkringen
ens genom tilläggsavtal:
• amerikansk fotboll
• rugby
• mixed martial arts

Med men avses ett medicinskt bedömt allmänt men,
som den försäkrade har drabbats av till följd av en
olycksfallsskada. Menet bestäms enbart enligt skadans art och svårighetsgrad. Individuella omständigheter som yrke eller fritidsintressen beaktas inte.
Funktionsförmågan jämförs med funktionsförmågan
hos en frisk person i samma ålder.

• utförsåkning utanför markerade pister
(s.k. offpiståkning).

Obs!
Ett medicinskt men är inte detsamma som nedsatt
arbetsförmåga.

Ansökan om försäkring

Invaliditetsgraden fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som utfärdats av Social- och
hälsovårdsministeriet och som gällde när olycksfallet
inträffade. Vid fullständig bestående invaliditet (invaliditetsklass 20) utbetalas det försäkringsbelopp
som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Vid partiellt
bestående men utbetalas den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter det att menet blivit
bestående.

Heltidsförsäkringen kan sökas av personer som stadigvarande bor i Finland och som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Om den försäkrade stadigvarande flyttar från Finland ska det omgående meddelas
Fennia. Den försäkrade namnges i försäkringsbrevet.
FÖRSÄKRINGSSKYDDETS OMFATTNING
Olycksfallsförsäkringen ersätter skador till följd av
olycksfall. (Se definition av olycksfall, s. 13.)
Olycksfallsförsäkringen omfattar ersättning för
vårdkostnader, bestående men och dödsfall till följd
av olycksfall.

Försäkringsbelopp
Vårdkostnader ersätts högst upp till 17 000 euro per
olycksfall.
Om försäkringen har utvidgats att omfatta även idrott,
ersätter försäkringen vårdkostnader till följd av olycksfall som uppstått i tävlingar, matcher och träningar,
som arrangerats av en idrottsförening eller ett idrottsförbund, och i farliga idrottsgrenar högst upp till
8 500 euro per olycksfall.
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Men till följd av olycksfall

Ett bestående men fastställs tidigast ett år efter att
olycksfallet inträffade. Om den försäkrade avlider
innan ett år gått sedan olycksfallet, betalas inte
menersättning ut.

Dödsfall till följd av olycksfall
Om ersättning för dödsfall till följd av olycksfall ingår
i olycksfallsförsäkringen, utbetalas det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet till den
förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Från
den här ersättningen dras av den engångsersättning
för men som betalats ut med anledning av samma
olycksfall.
Ersättning betalas inte ut om den försäkrade avlider
efter att det gått tre år från olycksfallet.

SJÄLVRISK
DEFINITION AV OLYCKSFALL
Ett olycksfall är en plötslig, oväntad, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som den
försäkrade ofrivilligt drabbas av.
Som olycksfall betraktas även ett smärttillstånd
som uppkommit i en muskel eller sena till följd
av en enskild kraftansträngning och rörelse och
för vilken läkarvård givits inom sju dygn från
smärttillståndets början. Som vårdkostnader för
smärttillstånd ersätts dock inte en magnetundersökning eller ett operationsingrepp.
Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den försäkrades förskyllan: drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning,
skada till följd av betydande tryckförändringar,
gasförgiftning samt förgiftning som orsakats av
ett ämne som förtärts av misstag.
Obs! Som olycksfall betraktas inte till exempel
ischias, bråck eller skada på akillessenan om de
är en följd av sjukdom eller ett annat lyte.

Exempel på händelser och
kostnader som olycksfallsförsäkringen inte ersätter
Olycksfallsförsäkringen ersätter inte
• skada som uppstått genom försäkringsfall
till följd av den försäkrades sjukdom eller
kroppsskada
• bit- eller tuggskador på tänder eller tandproteser, även om en yttre faktor har bidragit till
skadan.
Om en sjukdom eller ett lyte utan samband
med olycksfallet har bidragit till olycksfallet, utbetalas dagersättning och ersättning för vårdkostnader och men endast till den del de beror
på olycksfallet i fråga.
Försäkringen ersätter inte som vårdkostnader
• inkomstbortfall till följd av vård eller övriga
indirekta förluster
• kostnader för rehabilitering, annan än i villkoren angiven fysioterapi eller övrig med den
jämförbar behandling.
Olycksfallsförsäkringen ersätter inte heller psykiska följder av olycksfall, med undantag av de
begränsningar som anges i försäkringsvillkoren.

Olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk.
SÅ HÄR SÖKER DU ERSÄTTNING FRÅN
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN
Betala själv först kostnaderna för vård och läkemedel.
Om Folkpensionsanstaltens (FPA) andel inte har dragits av direkt från räkningen, ansök om den hos FPA.
Ersättning från FPA ska sökas inom sex månader från
det du betalat kostnaderna. Ta också kopior för Fennia
av de kvitton som du lämnar till FPA. Efter att du fått
ersättning från FPA kan du söka ersättning hos Fennia.
Ange tydligt i ersättningsansökan vilket olycksfall
kostnaderna hänför sig till och när det inträffade. Fyll
noggrant i alla fält i ersättningsansökan så undviker
du ytterligare förfrågningar, vilket också påskyndar behandlingen av ersättningsärendet.
Bifoga följande till ersättningsansökan:
• läkarutlåtande
- vid allvarliga olycksfall blankett E
- vid mindre olycksfall blankett A
- vid tandolycksfall tandläkarens utlåtande,
behandlingsförslag och kostnadsberäkning
• kvitton och räkningar i original eller FPA:s verifikat
över vårdkostnaderna
• en kopia av polisanmälan eller polisundersökningsprotokollet om det är fråga om en trafikskada eller
en skada som orsakats av någon annan person.
Om du behöver besöka läkare flera gånger under en
kort tid på grund av samma skada, kan du vänta tills
du fått alla utlåtanden och kvitton och skicka alla till
Fennia på en gång tillsammans med din skadeanmälan.
Du ska söka ersättning hos Fennia inom ett år från
det att kostnaderna uppstått. Fennia ska fatta ersättningsbeslutet inom en månad från det att ersättningsansökan och behövliga ytterligare uppgifter har tagits
emot. Om ersättningen försenas betalas dröjsmålsränta.
Du kan göra en skadeanmälan på vår nättjänst på
www.fennia.fi. För att identifiera dig behöver du nätbankskoder. Du kan också använda våra elektroniska
skadeanmälningsblanketter eller skriva ut ersättningsansökan på webben och skicka den portofritt till oss.
Försäkringstagaren undertecknar ersättningsansökan.
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Rättsskydds- och ansvarsförsäkringar
Fenniaskydd Magis innehåller rättsskydds- och
ansvarsförsäkringar för privatperson och resenär.
Rättsskydds- och ansvarsförsäkringarna för resenär
gäller också på arbetsresor utomlands.

Rättsskyddsförsäkring
FÖRSÄKRINGENS SYFTE
Rättsskyddsförsäkringen för resenär och privatperson gäller för den försäkrade i ärenden som
ansluter sig till privatlivet. Syftet med försäkringen är
att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga
advokat- och rättegångskostnader som uppstått till
följd av anlitande av att juristhjälp i tviste- och brottmål
och i ansökningsärenden.
FÖRSÄKRADE

Den försäkrade kan använda sin rättsskyddsförmån i
ärenden som direkt kan inledas vid tingsrätt i Finland.
Även kostnader för sökande av ändring hos Hovrätten och Högsta domstolen ersätts, men för Högsta
domstolens del endast om den försäkrade beviljats
besvärstillstånd av Högsta domstolen. Med undantag
för rättsskyddsförsäkringen för resenär, ersätts från
försäkringen inte kostnader i ärenden som behandlas
någon annanstans än i Finland.
Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som
behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta
förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.
KOSTNADER SOM ERSÄTTS,
FÖRSÄKRINGSFALL OCH TIDPUNKT FÖR
DERAS UPPKOMST

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för privatperson är utöver försäkringstagaren också andra
personer som stadigvarande bor i samma hushåll
som försäkringstagaren. Om försäkringstagaren har
avlidit under försäkringsperioden och annat inte har
överenskommits om hur försäkringen fortsätter för de
övriga försäkrade, är de personer som vid försäkringstagarens död stadigvarande bodde med denna i ett
gemensamt hushåll försäkrade till utgången av denna
försäkringsperiod, såvida de inte har en egen försäkring. För dessa personers del gäller rättsskyddsförsäkringen inte efter utgången av försäkringsperioden
i fråga.

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts ett skäligt
arvode för ombudet och hans eller hennes nödvändiga kostnader om kostnaderna uppstått till
följd av ett ersättningsbart försäkringsfall. Försäk
ringen ersätter inte den försäkrades eget arbete,
tidsspillan eller inkomstbortfall.

De försäkrade i rättsskyddsförsäkringen för resenär är utöver försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad de personer som vid respektive resas
början stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad.
Personernas ålder eller antal inverkar inte på försäkringens giltighet. Försäkringen omfattar inte personer
som inte längre är registrerade på samma adress som
försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad, till exempel make, maka eller sambo eller barn
som flyttat ut ur det gemensamma hemmet.

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har
rätt att dra av den skatt som ingår i räkningen för advokatuppdrag eller rättegångskostnader, dras från ersättningen av den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna.

Försäkrade är också försäkringstagarens eller en annan namngiven försäkrads barn och barnbarn som är
under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn, som är under 18 år och med på resan, till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll,
även om barnen inte bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad.
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SKILJEFÖRFARANDE OCH MEDLING
Vid skiljeförfarande och medling ersätts kostnader för
anlitande av ombud och för vittnesmål med undantag
av skilje- eller förlikningsmannens arvoden och kostnader.

Tvistemål och ansökningsärende
I ett tvistemål och ett ansökningsärende är försäkringsfallet en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund eller sitt
belopp har bestridits till grunden eller beloppet.

Brottmål
I ett brottmål är försäkringsfallet
• att den försäkrades privaträttsliga krav bestrids
till sin grund eller sitt belopp

Exempel på ersättningar som
betalats ut från rättsskyddsförsäkringen för privatperson
1. Från vår kunds lägenhet stals värdefull egendom. Eftersom lägenheten inte hade varit
stängt på ett betryggande sätt som avses i villkoren ersatte vi inte skadan från hemförsäkringen. Kunden anlitade en advokat och väckte talan mot oss i tingsrätten.

• att den målsägande väcker eller fullföljer ett åtal
mot den försäkrade när den allmänna åklagaren
har beslutat att inte väcka åtal eller lagt ned det.

Vi betalade advokatarvodet, advokatens omkostnader och kostnaderna för bevisföring från
rättsskyddsförsäkringen för privatperson.

Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Åtalet har
fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat
domstolen om förande av talan efter att den allmänna
åklagaren har lagt ned åtalet.

2. En av våra kunder misshandlades en lördagskväll efter ett besök på en bar. Eftersom vår kund var offret, kan han utnyttja rättsskyddsförmånen när han lägger fram privaträttsliga anspråk gentemot den åtalade.

Obs!

Från rättsskyddsförsäkringen för privatperson
betalade vi advokatens arvoden och omkostnader samt kostnaderna för bevisföring.

I ett tvistemål, ett ansökningsärende och ett brottmål ersätter försäkringen försäkringsfall som
inträffat under försäkringens giltighetstid. Om
denna försäkring emellertid vid tidpunkten för försäkringsfallet varit giltig mindre än två år, ska också de
omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar
sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid.
Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande
av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam
eller i följd, tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del.
Om flera rättskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till giltighetstiden.

Huom.!
Dessa exempel är enstaka fall. Omständigheterna inverkar alltid på ersättningsbeslutet.

DEN FÖRSÄKRADES SJÄLVRISKANDEL
Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall
15 procent av kostnaderna för advokat, dock minst
170 euro. Självrisken anges i försäkringsbrevet.
FÖRSÄKRINGSBELOPP
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet
är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för
Fennias ersättningsskyldighet. I rättsskyddsförsäkringen för privatperson är den 8 500 euro.
Den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet i fråga om kostnader som uppstått före en huvudförhandling i tingsrätten och i ett ärende som avgjorts
utan rättegång är 50 procent av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
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Exempel på händelser och kostnader
som rättsskyddsförsäkringen för
privatperson inte ersätter
Försäkringspremierna påverkas delvis också av
utbetalade ersättningar. Tillämpning av rättsskyddsförmånen och kostnadsersättningar har i
viss mån begränsats för att premierna ska kunna bibehållas på en skälig nivå. Rättsskyddsförsäkringen för privatperson är t.ex. inte avsedd
för ärenden som rör förvärvsverksamhet.
Handlingar som vittnar om vårdslöshet, t.ex.
åklagarens åtal mot den försäkrade, och som
preciseras närmare i försäkringsvillkoren omfattas inte heller av försäkringen.
Till rättegångsförfarandet hör att den förlorande parten svarar för den vinnande partens
kostnader. Därför ersätter rättsskyddsförsäkringen inte heller de kostnader som den förlorande parten har dömts att betala.
En del av kostnaderna omfattas inte av försäkringen, eftersom myndigheterna sköter vissa
ärenden opartiskt i alla parters intresse.
Ett ombud som verkar som jurist har vissa åligganden som ingår i hans eller hennes uppgifter
utan extra kostnad och de ersätts följaktligen inte.

• besöksförbud
• skilsmässa eller upplösande av ett registrerat
partnerskap eller förmögenhetstvister eller
andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv eller avslutande
av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av ett registrerat eller
oregistrerat partnerskap
• omvårdnad eller försörjning av barn, umgängesrätt med barn, skolbidrag till barn eller
barns boende
• en annan fastighet, del av en fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad
som är i den försäkrades eget bruk (begränsningen i den här punkten tillämpas inte om
den försäkrade endast äger eller innehar en
annan bostad som den försäkrade inte använder som stadigvarande bostad eller fritidsbostad)
• att utse en intressebevakare, en god man,
en skiftesman eller en boutredningsman
• utsökning
• företagssanering, skuldsanering för privat
personer eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare.
Från rättsskyddsförsäkringen betalas inte heller

Rättsskyddsförsäkringen ersätter till
exempel inte advokat- och rättegångskostnader i ärenden som gäller
• den försäkrades nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning,
tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags
administrativa organ eller som gäller annan
verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst
• placeringsverksamhet
• borgen, pantsättning eller annan utfästelse
för skuld eller förbindelse som någon annan
ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet i ärenden där det är fråga om åtal som
den allmänna åklagaren har väckt mot den
försäkrade eller, när ett sådant åtal är anhängigt, ett privaträttsligt anspråk som den
målsägande har riktat mot den försäkrade
som är åtalad
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• motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala
(De här kostnaderna ersätts dock om den
försäkrades motpart inte har följt de beslut i
ärendet som har fattats av Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat
motsvarande organ, eller om den försäkrade
vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller av någon som underlyder
honom eller henne och den försäkrades ärende har varit viktig med tanke på tillämpning av
lag och konsumenternas allmänna intresse.)
• kostnader för verkställande av dom eller
beslut
• kostnader för införskaffande av juridiska
sakkunnigutlåtanden
• kostnader för anmälan av brott, begäran om
utredning och förundersökning i brottmål.

DET LÖNAR SIG ATT GENAST NÄR ETT
FÖRSÄKRINGSFALL HAR INTRÄFFAT TA
REDA PÅ HURDANA ERSÄTTNINGAR OCH
RÄTTSSKYDDSFÖRMÅNER DU HAR RÄTT TILL
Meddela oss skriftligen på förhand när du behöver
rättsskyddsförmånen. Vi ger dig utförliga anvisningar
om hur du ska gå till väga. Om den försäkrade vinner
målet och lyckas kassera in kostnadsersättning av den
betalningsskyldige, drar vi av motsvarande belopp från
ersättningen. Om motparten inte kan betala eller om
ersättningen försenas av någon annan orsak, överförs
rätten till kostnadsersättning till oss upp till det belopp
vi har betalat.

Ansvarsförsäkring
FÖRSÄKRINGENS SYFTE OCH FÖRSÄKRADE
En privatperson kan vålla utomstående personer sakoch personskador som han eller hon är ansvarig för.
Försäkrade i ansvarsförsäkringen för privatperson
är försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren.
De försäkrade i ansvarsförsäkringen för resenär är
utöver försäkringstagaren eller en annan namngiven
försäkrad de personer som vid respektive resas början
stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad. Personernas ålder eller antal inverkar inte på försäkringens
giltighet. Försäkringen omfattar inte personer som inte
längre är registrerade på samma adress som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad, till
exempel make, maka eller sambo eller barn som flyttat
ut ur det gemensamma hemmet.
Försäkrade är också försäkringstagarens eller en annan namngiven försäkrads barn och barnbarn som är
under 18 år och med på resan samt barn och barnbarn, som är under 18 år och med på resan, till maken, makan eller sambon som bor i samma hushåll,
även om barnen inte bor i samma hushåll som försäkringstagaren eller en annan namngiven försäkrad.

VID ANSVARSSKADOR UTREDER VI
ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN FÖR DIN
RÄKNING
Om den försäkrade åläggs ersättningsansvar för ett
försäkringsfall som omfattas av ansvarsförsäkringen,
betalar vi ut ersättning direkt till den skadelidande. Vid
behov förhandlar vi med den skadelidande och utnyttjar experttjänster inom olika områden. Vi sköter också
rättegången om ärendet bestridits och leder till rättegång och för övrigt kan ersättas från ansvarsförsäkringen. Om Fennia inte meddelas om rättegången på
förhand, är Fennia inte skyldigt att ersätta rättegångskostnader.
Utredningen av ersättningsskyldigheten kan också
visa att den försäkrade inte är ersättningsskyldig. I
sådana fall fungerar vi som försvarare och då betalas
ingen ersättning ut till den skadelidande från ansvarsförsäkringen, eftersom ersättningsskyldighet inte föreligger. Informera oss om skadan så fort som möjligt för
att vi ska kunna fastställa ersättningsskyldigheten.
FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE
Ansvarsförsäkringen för privatperson gäller i Norden. Försäkringen gäller dock inte under resor i anslutning till arbete, tjänst eller företagarverksamhet.
Ansvarsförsäkringen för resenär gäller i samma
utsträckning som resgodsförsäkringen. En försäkring
som ingår i Fenniaskydd Magis gäller på samtliga utlandsresor, även på arbetsresor.
FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS,
TIDPUNKTEN FÖR DERAS UPPKOMST OCH
RÄTTEGÅNGSKOSTNADER
PERSON- OCH SAKSKADOR
Försäkringen ersätter, utom i de undantagsfall som
anges i försäkringsvillkoren, sådana person- och sak
skador som drabbat en annan person och för vilka
den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig. Ersättningsskyldighet kan uppstå om skadan
orsakats genom den försäkrades fel, oaktsamhet eller
försummelse.
Försäkringen ersätter inte s.k. rena förmögenhetsskador som orsakats en annan person, dvs. ekonomisk förlust som inte har något samband med personeller sakskador.
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Exempel på ersättningar som
betalats ut från ansvarsförsäkringen
för privatperson
1. En av våra kunder cyklade hemåt från skolan. När han i en nedförsbacke närmade sig en
korsning lyckades han inte stanna cykeln vid
stoppmärket, utan körde in i frampartiet på en
bil som kom från vänster.
Vi ersatte skadorna på bilen från ansvarsförsäkringen för privatperson.
2. Vår kunds femåriga dotter lekte ensam på
bostadshusets gårdsplan. Hon ritade med stenar och pinnar på en bil, som stod på den intilliggande parkeringsplatsen, så att bilen fick
skråmor.
Vi ersatte skadorna från familjens ansvarsförsäkring för privatperson.
Obs! Dessa exempel är enstaka fall. Omständigheterna inverkar alltid på ersättnings
beslutet.

BETYDELSEN AV GILTIGHETSTID OCH
GILTIGHETSOMRÅDE
En förutsättning för att en ansvarsskada ska ersättas
är att skadan uppkommer och konstateras inom försäkringens giltighetsområde under dess giltighetstid.

Rättegångskostnader
Om ett ersättningsärende som omfattas av försäkringen anhängiggörs vid domstol, sköter vi rättegången
och betalar inom ramen för försäkringsbeloppet rättegångskostnaderna som följer. Om Fennia inte meddelas om rättegången på förhand, är Fennia inte skyldigt
att ersätta rättegångskostnader.
Om vi före rättegången har meddelat att vi utbetalar
den ersättning som krävs, betalar vi inte rättegångskostnaderna.
SOLIDARISKT ANSVAR
Om flera personer är ansvariga att solidariskt ersätta skadan, ersätter ansvarsförsäkringen endast den
del av skadan som svarar mot vad som kan läggas
den försäkrade till last och den fördel han eller hon
eventuellt haft av försäkringsfallet. I allmänhet ersätter
ansvarsförsäkringen högst andelen enligt huvudtalet
av hela skadan.
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Exempel på fall som ansvarsförsäkringen för privatperson inte ersätter
Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador som i
försäkringsvillkoren avgränsats från försäkringens ersättningsområde. Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är alltid mer begränsat än
den försäkrades eventuella ersättningsskyldighet.
Försäkringen ersätter bl.a. inte om sådan egendom skadas som den försäkrade vid tidpunkten
för den skadevållande handlingen eller försummelsen
• innehade, hade lånat eller annars utnyttjade
• har eller hade åtagit sig att tillverka, montera,
reparera eller på annat sätt behandla
• har eller hade åtagit sig att förvara
• var skyldig att skydda inom ramen för
skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av
försäkringstagarens verksamhet eller av den
arbetsprestation som orsakat skadan och
dess närmaste påverkningsområde eller som
försäkringstagaren på annat sätt har eller
hade åtagit sig att sköta.

Ansvarsförsäkringen för privatperson ersätter dock
skada som plötsligt vållats konstruktioner eller anordningar i en hyres- eller aktielägenhet som den försäkrade och hans familj använder som bostad eller
som logi under en resa. Från försäkringen ersätts inte
skador på egendom för vilken den försäkrade enligt
bostadsaktiebolagslagen (1599/2009) är underhållsansvarig i egenskap av ägare till de aktier som medför
besittningsrätt till aktielägenheten.

Försäkringen ersätter inte heller
• skada som beror på en sådan trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen
(279/2009), oberoende av var trafikskadan
inträffat
• skada till följd av fukt eller av översvämning
som orsakats av regn- eller smältvatten
• skada som orsakats av att dusch- eller badvattnet är förhindrat att rinna ner i golvbrunnen
• skada som orsakats i samband med misshandel eller slagsmål
• böter eller en annan liknande påföljd.

FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringen ersätter inte miljöskada som
orsakats av
• att vatten, luft eller jordmån förorenats
• buller, skakning, strålning, drag, värme eller
lukt, eller av en annan motsvarande störning.

Försäkringen ersätter dock plötslig miljöskada i sådana fall som definieras i försäkringsvillkoren. En förutsättning för utbetalning av ersättning i dessa fall är
att den försäkrade har fått kännedom om händelsen
senast inom 14 dygn från dess uppkomst och att den
försäkrade har lämnat in en skriftlig anmälan till Fennia
inom 60 dygn från att föroreningen, utsläppet eller någon annan störning uppkommit.

Försäkringen ersätter inte sådana kostnader
som avses i 6 § 1 mom. punkt 2 i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994) och som
drabbat myndigheter på grund av åtgärder som
har vidtagits för att avvärja risken för eller verkningar av störningar som avses i 1 § i lagen i
fråga eller för att återställa den förorenade miljön i sitt tidigare skick.
Om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan
ersättningen sänkas eller förvägras. (Se också
Uppsåt, grov oaktsamhet och alholpåverkan på
sidan 20.)
Utöver de här centrala begränsningarna finns
det andra begränsningar som anges mer detaljerat i försäkringsvillkoren.

DEN FÖRSÄKRADES SJÄLVRISK

Försäkringsbeloppet är högsta gräns för Fennias
ersättningsskyldighet i varje enskilt försäkringsfall.
Försäkringsbeloppet är 170 000 euro.

När ett försäkringsfall har inträffat
När ersättningsanspråk riktas mot den försäkrade för
en anmäld/påstådd ansvarsskada ska den försäkrade
meddela det skriftligen till Fennia snarast möjligt. Efter
det kan vi börja utreda den försäkrades ersättningsskyldighet och förhandla med den som kräver ersättning.
Om den försäkrade ersätter skadan, överenskommer
om det eller godkänner krav, binder detta inte Fennia
om inte ersättningsbeloppet och -grunderna är
uppenbart riktiga.

Hur försäkringspremierna bestäms
för försäkringspaketet Fenniaskydd
Magis
• Hemförsäkringspremierna bestäms utifrån var
din egendom är belägen.
• Premierna för rese-, ansvars-, rättsskyddsoch olycksfallsförsäkringar är desamma för
alla.
• Premien för olycksfallsförsäkringen stiger från
början av den försäkringsperiod som följer efter att den försäkrade har fyllt 70 år.
För försäkringspaketet Fenniaskydd Magis tas
det en gång per år ut en grundpremie (24,50
euro 2017) som täcker förvaltningskostnaderna
för försäkringen.
Försäkringspremierna preciseras i försäkringsförslaget och försäkringsbrevet.

Den försäkrade har en självrisk på 150 euro i varje
försäkringsfall.
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Övrigt om försäkringsavtal

FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET OCH
UPPSÄGNING

Det som anges nedan gäller alla försäkringar i
den här broschyren.

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod,
som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om
inget särskilt datum för upphörande av försäkringen
anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet
lämnades in eller skickades.

FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL FRAMGÅR AV
FÖRSÄKRINGSBREVET OCH -VILLKOREN
De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när
du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer
och meddela Fennia om du märker fel eller brister i
uppgifterna.
Vi skickar dig årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod. Kontakta Fennia om försäkringsobjektet väsentligt förändrats. Om du till exempel har flyttat,
skaffat ny egendom eller sålt egendom.
Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, som till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive
begränsningar samt rättigheter och skyldigheter i
anslutning till försäkringsavtalet.
Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan
innan du tecknar försäkringen.
Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs
i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras,
får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid
indexjustering.
FÖRSÄKRINGSTAGAREN OCH DEN
FÖRSÄKRADE SKA GE KORREKTA UPPGIFTER
Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar
ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan
och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar.
Om försäkringstagaren eller den försäkrade gav
felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för
Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande
villkor fogas till försäkringen.
BETALNINGSSTÖRNINGAR
Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder
i kraft.
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Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en
fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och
försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer
där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.
BETALNING AV FÖRSÄKRINGSPREMIE
Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tar vi ut en avgift på fem euro för betalningspåminnelse. På en försenad premie ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen.
Om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från det att meddelandet om uppsägning skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att
gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.
ÅTERUPPLIVNING AV PERSONFÖRSÄKRING
SOM UPPHÖRT PÅ GRUND AV OBETALD
PREMIE
En personförsäkring, som har upphört på grund av att
någon annan premie än den första premien inte betalats, träder i kraft på nytt om försäkringstagaren betalar premien inom sex månader efter att försäkringen
upphörde. Försäkringen träder då i kraft på nyt dagen
efter att premien betalades.
Om det är fråga om att den första premien i en försäkring inte har betalats, eller om det har gått längre
tid än sex månader från det att försäkringen upphörde, kan försäkringsskyddet fås att träda i kraft på nytt
endast genom att lämna in en ny försäkringsansökan
och hälsodeklaration.
UPPSÅT, GROV OAKTSAMHET OCH
ALKOHOLPÅVERKAN
Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som
uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras
om han eller hon framkallat försäkringsfallet av grov
oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol
eller narkotika har bidragit till försäkringsfallet.

till levnadskostnadsindexet. Ersättningar är inte indexbundna.

Ansvarsförsäkring

Meddela Fennia om skadan snarast möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller
elektroniskt inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som försäkringsfallet
orsakade. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas
fram inom tio år efter försäkringsfallet.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av
grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av
alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet,
betalar Fennia från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen
inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid
utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent
IDENTIFIKATION
De personer som jämställs med den försäkrade anges i
försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den
försäkrade tillämpas samma försäkringsvillkor som på
den försäkrade när det är fråga om uppsåt, grov oaktsamhet, följder av alkoholpåverkan vid försäkringsfall,
iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel på identifikation
Om en person, som bor i gemensamt hushåll
med den försäkrade och som använder den
försäkrade egendomen tillsammans med den
försäkrade, genom grov oaktsamhet orsakar en
skada, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

BESKATTNING
Premierna för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringar är inte avdragsgilla i privatpersoners beskattning.
Ersättningar från resenärförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för vårdkostnader och men är skattefria.
Dödsfallsersättningar som betalas ut till nära anhöriga
är skattefria upp till 35 000 euro per förmånstagare.
I de här fallen beaktas alla ersättningar som betalas ut
i anslutning till ett och samma dödsfall. Hälften av det
sammanlagda ersättningsbelopp som betalas ut till
en änka eller änkling är skattefritt, dock minst 35 000
euro. Dödsfallsersättning som betalas ut till andra än
ovannämnda förmånstagare betraktas som skattepliktig kapitalinkomst.
INDEXVILLKOR
Den omfattande hemförsäkringens och resgodsförsäkringens försäkringsbelopp och -premier är bundna

NÄR EN SKADA HAR INTRÄFFAT

Om försäkringen har tecknats för personskador eller
skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.
Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs
med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar
den ersättningssökande sin rätt till ersättning.
Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de
handlingar och de uppgifter som behövs för att reda ut
vårt ansvar. Sådana dokument är till exempel de med
hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall
har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.
Om skadan har framkallats av en utomstående person,
försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga
om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan
och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.
I vissa situationer kan Fennia helt befrias från ansvar
eller ersättningen sänkas. Sådana situationer är till
exempel följande:
• Försäkringstagaren gav bristfälliga eller felaktiga
uppgifter när försäkringen tecknades eller i samband
med ersättningsansökan.
• Skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig
gärning av försäkringstagaren.
• Förändringar som väsentligt ökar risken för skador
har inte meddelats.
GÖR SÅ HÄR VID SKADESITUATIONER
Läs anvisningarna på www.fennia.fi. Där hittar du råd i
händelse av skador samt anvisningar för hur du söker
ersättning.
OM DU ÄR MISSNÖJD MED FENNIAS
ERSÄTTNINGSBESLUT
I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå
tillväga om du är missnöjd med vårt beslut. FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger också rekommendationer om avgöranden i tvistemål. Mer information finns
på www.fine.fi. Du kan också begära om ett utlåtande
av Konsumenttvistenämnden på www.kuluttajariita.fi.
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VI BEHANDLAR VÅRA KUNDERS PERSONUPPGIFTER KONFIDENTIELLT
Vi behandlar kundernas personuppgifter enligt bestämmelserna i dataskydds- och försäkringslagstiftningen och ser vid behandlingen av personuppgifterna till att kundernas integritet skyddas.
Du kan ta del av vårt sätt att behandla personuppgifter på www.fennia.fi/dataskydd. Där finns också
registerbeskrivningar för Fennias personregister och
information om dina rättigheter.
Vi kan vid skadereglering och ersättning använda automatiserade metoder för beslutsfattande för att säkerställa ett effektivt och felfritt beslutsfattande.
Du har rätt att granska dina personuppgifter i vår nättjänst och be om rättelse av uppgifter som är felaktiga
eller föråldrade.
Vi överlåter din uppgifter endast med stöd av lagen
eller med ditt samtycke. Vid produktion av tjänster
och behandling av personuppgifter använder vi oss av
noggrant utvalda externa tjänsteleverantörer, till vilka
vi överför uppgifter till den del det är nödvändigt för
tjänsterna som de producerar.

Avtalsspråken i bolagen är finska och svenska.
Tillsynsmyndighet
Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon +358 10 831 51
kirjaamo@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi
Offentliga register där bolagen
i Fenniakoncernen är införda:
handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mer
värdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Kunders identifieringsuppgifter och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för
att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering
av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar
eller den vinning av brott har fåtts som är föremål för
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

VEDERLAG SOM BEVILJAS FÖR ANBUD
ELLER FÖRSÄLJNING
Fennias personal i kundtjänst och försäljning
och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de
erbjuder som avses i 5b § i lagen om försäkringsavtal.

Vi anmäler skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem för att bekämpa brottslighet som
riktar sig mot försäkringsbolag.

Avlöningen av personal som är anställd inom
försäljning hos Fennia grundar sig delvis på
antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Allmän information om behandling av personuppgifter
kan du be att få per e-post på tietosuoja@fennia.fi. Du
kan också kontakta Fenniakoncernens dataskyddsombud på 010 5031.
Vi spelar in telefonsamtal
Vi spelar in samtal för att bekräfta affärshändelser
och för att säkerställa innehållet i det samtal som förs
med kunden när det gäller försäkrings-, ersättnings-,
specialgransknings- och placeringsverksamhet. Vi kan
också spela in samtal i utbildningssyfte för att förbättra vår kundservice.
Samtalspriser
Samtal till våra servicenummer som börjar med
010 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.
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TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
OCH TILLSYNSMYNDIGHETER
Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga
Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia-service Ab har fått
koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på
försäljningen av försäkringar. Den grundar sig
på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på
överskridna målsättningar för en överenskommen period.
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Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, Besöksadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors
tfn 010 5031, FO-nummer 0196826-7
www.fennia.fi

