FINLANDS VILTCENTRAL - Gruppförsäkringar
Anvisningar för skadehantering under försäkringsperioden 1.8.2017–31.7.2018
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Försäkringarna gäller följande persongrupper:
Försäkringstagare är Finlands viltcentral, med cirka 65 tjänstemän och i förtroendeorgan cirka
183 medlemmar och 183 suppleanter. Förutom försäkringstagaren är följande personer som
utför styrelse- och förtroendeuppdrag i jaktvårdsföreningarna försäkrade:
1. Jaktövervakare, 1 751 personer, vilkas uppgift är att bistå de myndigheter som ansvarar
för tillsynen över efterlevnaden av jaktlagen i övervakningen av jakten
2. Examinatorer för skjutprov, 11 096 personer, vilkas uppgift är att anordna skjutprov i
enlighet med jaktlagen
3. Examinatorer för jägarexamen, 1 273 personer, vilkas uppgift är att anordna
jägarexamina som avses i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
4. Viltskadegranskare, 741 personer, vilkas uppgift är att delta i terrängundersökningar
enligt 25 § i viltskadelagen
5. Utställare av intyg enligt 45 och 53 a § i skjutvapenlagen
6. Sådana oavlönade eller tillfälliga personer som utför arbete och för vilka
försäkringstagaren / den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig ifall dessa
orsakar skador (biträde vid verkställande)
7. Med arbetstagare jämställbara självständiga företagare, för vilka försäkringstagaren / den
försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig
Nedan presenteras försäkringarnas innehåll i huvuddrag.
Vi ber vänligen att ni observerar att försäkringarnas exakta innehåll alltid fastställs i
försäkringsbreven och försäkringsvillkoren och vi uppmanar er att omsorgsfullt bekanta
er med försäkringsvillkoren.
I samband med skada håller vi oss strikt till det som anges i försäkringsvillkoren.
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VERKSAMHETSANSVARSFÖRSÄKRING
Syftet med försäkringen
Syftet med ansvarsförsäkringen är att ersätta sådan person- eller sakskada som förorsakas
genom verksamhet som nämns i försäkringsbrevet och som konstateras under
försäkringsperioden och för vilken försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig.
Ersättningsskyldighet uppstår huvudsakligen för skada som förorsakas av vårdslöst agerande
eller försummelse.






Försäkrare: If Skadeförsäkring Ab
Försäkringsnummer: SP1476519.1.1
Försäkringsbelopp: € 2 000 000 / skada och 5 000 000 / försäkringsperiod
Självrisk: € 500 / skada
Egendom som omfattas. Försäkringsbelopp € 85 000 och självrisk € 1 000 / skada

Huvudsakliga begränsningsklausuler (förteckningen är inte heltäckande)
Försäkringen ersätter inte skada till följd av


















Felaktig eller bristfällig arbetsprestation
Självförvållad skada
Produktskada
Produktansvarsskada
Konsultskada
En av avtal förorsakad skada om inte ersättningsansvar skulle föreligga även utan avtal
Ekonomisk skada
Miljöskada, då händelsen inte är plötslig eller oväntad
Land-, luft- eller sjötrafikskada
Heta arbeten
Sprängningsolycka
Asbestskada
Skada som har förorsakats av tobak
Personskada, som har förorsakats av exponering för tobaksrök
Borttappad nyckel till vissa delar
Grundvattenskada
Böter ersätts inte av försäkringen

Förfarande vid skadeanmälan
Skador anmäls genom att man fyller i blanketten för skadeanmälan. Skadeanmälan med bilagor
inlämnas till Finlands viltcentral / Pekka Lehikoinen (tfn 029 431 2107) Sompiontie 1, 00730
HELSINGFORS.
Skadeanmälan med bilagor inlämnas för behandling av försäkringsbolaget antingen via If
Företagsfoldern eller till adressen nedan:
-2-

Postadress:
If Skadeförsäkring Ab
Ansvarsskador
PB 1182
00025 IF
E-post:
vastuuvahingot@if.fi
Ersättningsförfaranden:
gruppinbjudan tfn 010 514 3646
fax 010 514 3634

Ni kan ställa frågor om försäkringens innehåll till Försäkringsbolaget, Finlands viltcentral / Pekka
Lehikoinen, tfn 029 431 2107 eller handhavande försäkringsmäklare Howden Finland Oy / OlliPekka Kuosmanen, tfn 09 2420 2431.
Vi rekommenderar att ni bekantar er omsorgsfullt med försäkringsvillkoren. Det rekommenderas
också att man försäkrar sig om att alla ansvarspersoner känner till anmälningsförfarandet
beträffande försäkringsersättningsyrkande och att anmälan ska göras utan dröjsmål.
Försäkringsmäklaren ska hållas uppdaterad i alla situationer, så att mäklaren kan bistå i ärendet
på bästa möjliga sätt och ge instruktioner om fortsatta åtgärder.

Följande händelser ska omedelbart anmälas till försäkringsmäklaren:



framkommet skadeståndsanspråk
varje sådan händelse eller situation som kommer till kännedom och som eventuellt kan
leda till skadeståndsanspråk

Obs! För att bevara sitt försäkringsskydd ska den försäkrade inte:




medge ansvar
ge något anbud eller förlikningsförslag
i försäkringsvillkoren anges nämligen att om den försäkrade ersätter skadan, kommer
överens om den eller godkänner kravet, så binder det inte försäkringsbolaget.
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RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖR VERKSAMHET
Syftet med försäkringen
Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga
advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål
och ansökningsärenden. Rättsskyddsförsäkringen gäller inte de skyldigheter eller fordringar som
är föremål för själva tvistemålet eller rättegången. Försäkringen kan användas i ärenden som
omedelbart kan tas upp för behandling i tingsrätt.






Försäkrare: If Skadeförsäkring Ab
Försäkringsnummer: SP1476519.1.1
Försäkringsbelopp: € 100 000 / skada och försäkringsperiod
Självrisk: 15 % av kostnaderna, dock minst 5 000 € / skada
Enligt utvidgade försäkringsvillkor ersätts genom försäkringsskyddet motpartens
rättegångskostnader som enligt rättens lagakraftvunna beslut har dömts att betalas av
den försäkrade enligt samma villkor som gäller för den försäkrades egna
rättegångskostnader. Självrisken är 25 % av kostnadernas belopp, dock minst 15 000 €.

Huvudsakliga begränsningsklausuler (förteckningen är inte heltäckande)
Försäkringsskyddet ersätter inte den försäkrades kostnader i ett ärende:












där det inte kan visas att yrkandet har bestridits
som är av ringa betydelse för den försäkrade
som hänför sig till annan än den försäkrade verksamheten
som hänför sig till överlåtelse av det försäkrade företaget, av aktier som berättigar till
innehav av företaget eller av bolagsandelar i företaget
där de kostnader som förorsakas den försäkrade ersätts av rättsskyddsförsäkring i
anslutning till bilförsäkring
där det är fråga om en fordring eller ett anspråk som har överförts på den försäkrade, om
det inte då tvisten uppstår gått två år sedan överföringen
som hänför sig till konkursförfarande, utsökning, i lagen om utsökning avsedd
exekutionstvist eller verkställande av utsökning eller där det är fråga om företagssanering
eller i lagen om skuldsanering för privatpersoner avsett förfarande som behandlas vid
förvaltningsmyndighet eller specialdomstol
som hänför sig till kostnader för juridiskt sakkunnigutlåtande
för arvoden till och kostnader för skiljeman och förlikningsman
om försäkringsskyddet vid den tidpunkt då skadehändelsen uppkom har varit i kraft
mindre än två (2) år, ska också de saker på vilka tvistemålet, yrkandet eller åtalet grundar
sig ha uppkommit under försäkringsskyddets giltighetstid

Förfarande vid skadeanmälan
Rättsskyddsförmån ansöks genom att fylla i den bifogade blanketten för skadeanmälan.
Skadeanmälan med bilagor inlämnas till Finlands viltcentral / Pekka Lehikoinen (tfn 029 431
2107) Sompiontie 1, 00730 HELSINGFORS.
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Skadeanmälan med bilagor inlämnas för behandling av försäkringsbolaget antingen via If
Företagsfoldern eller till adressen nedan:
Svarsadress:
If Skadeförsäkringsbolag Ab
Företagsersättningstjänst/rättsskyddsskador
Pb 2012
Kod 5012014
Info: 419
20003 SVARSFÖRSÄNDELSE
Företag och storföretag gruppinbjudan gällande rättsskyddsskada:
tfn 010 515 8180
Fax 010 514 2456
E-postadress:
yrityskorvauspalvelu@if.fi

Ni kan ställa frågor om försäkringens innehåll till Försäkringsbolaget, Finlands viltcentral / Pekka
Lehikoinen, tfn 029 431 2107 eller till handhavande försäkringsmäklare Howden Finland Oy / O-P
Kuosmanen, tfn 09 5420 2431.
Vi rekommenderar att ni bekantar er omsorgsfullt med försäkringsvillkoren. Det rekommenderas
också att man försäkrar sig om att alla ansvarspersoner känner till anmälningsförfarandet
beträffande försäkringsersättningsyrkande och att anmälan ska göras utan dröjsmål.
Försäkringsmäklaren ska hållas uppdaterad i alla situationer, så att mäklaren kan bistå i ärendet
på bästa möjliga sätt och ge instruktioner om fortsatta åtgärder.
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING



Försäkrade är jaktövervakare, examinatorer för skjutprov, examinatorer för jägarexamen,
viltskadegranskare, och intygsgivare som avses i 45 och 53 § i skjutvapenlagen
Försäkringen är i kraft under talkoarbete och annat oavlönat arbete och under resor i
omedelbar anslutning till dessa. Med resor i omedelbar anslutning avses den kortaste
vägen till talko- eller arbetsplatsen och tillbaka. OBS! Försäkringen ersätter inte olycksfall
som avses i lagen om olycksfallsförsäkring



Försäkringen är sekundär, dvs. den försäkrades egna, personliga eller andra
personförsäkringar gäller primärt vid ersättningssituation




Försäkringen är i kraft i Finland.
Försäkringsskydd:
o vårdkostnader för olyckfallsskada 20 000 e
o bestående skada på grund av olycksfall 100 000 e
o dödsfall orsakat av olycksfall 50 000 e
o vård inom både offentliga och privata sektorn ersätts.

Vad är ett olycksfall?



Ett olycksfall är en plötslig, yttre och oväntad händelse som förorsakar kroppsskada och
sker utan den försäkrades avsikt.
Som ett olycksfall betraktas också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, en skada
till följd av betydande tryckförändring, gasförgiftning och förgiftning av ett ämne som den
försäkrade har förtärt av misstag, förutsatt att dessa händelser har inträffat oavsiktligt.

Vad omfattar olycksfallsförsäkringen?





Olycksfallsförsäkringen omfattar inte skydd vid händelse av sjukdomar
Om en sjukdom eller ett fel som är oberoende av olycksfallet väsentligt har inverkat på
olycksfallsskadan eller förlängt tillfrisknandet från olycksfallsskadan, betalas
vårdkostnadsersättning endast för den del som kan anses ha förorsakats av det olycksfall
som ersätts genom denna försäkring
Ersättning betalas endast till den del som skadan eller följden av skadan medicinskt kan
bedömas ha orsakats av själva olycksfallet
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Om medicinsk bedömning visar att förlängningen av tillfrisknandet från skadan beror på
faktorer som är oberoende av olycksfallet, betalas inte ersättning genom försäkringen,
även om symtomen skulle fortsätta
Olycksfallet ska ha ett tydligt orsakssamband med den skada eller det symtom som ligger
till grund för yrkandet

Försäkringen ersätter bl.a. följande kostnader:








Vårdkostnader enligt försäkringsavtalet, vilka anges i försäkringsvillkoren, till de delar som
de inte har berättigat eller hade kunnat berättiga till ersättning enligt någon lag
Kostnader för undersökning och vård av olycksfallsskada samt skäliga och oumbärliga
resekostnader i anslutning till den vård som skadans tillstånd kräver. Kostnader för
användning av privat motordrivet fordon ersätts högst enligt 0,35 €/km
Receptmediciner ordinerade av läkare
Kostnader för vård av tänder som har skadats i olycksfallet (OBS! inte skador som har
uppkommit till följd av bitning)
Kläder som har skadats i samband med vårdinsats av första hjälpen-karaktär
Reparationskostnader för glasögon, hörapparat, tandprotes och skyddshjälm som har
skadats i samband med ett olycksfall som kräver läkarvård eller kostnader för
nyinskaffning av motsvarande produkt om reparation inte är möjlig
Kostnader för läkarordinerad fysikalisk vård som är nödvändig efter operations- eller
gipsbehandling till följd av ett olycksfall, dock högst en vårdperiod omfattande totalt tio
behandlingar

Försäkringen ersätter inte bl.a. följande:








Olycksfall som orsakats av men, skada eller sjukdom hos den försäkrade
o en epileptiker får ett anfall och skadar handen i fallet. Skadan på handen eller
vården av epilepsin ersätts inte genom försäkringen
o en fysisk benägenhet att knäet går ur led orsakar ett fall och en skada.
Skadan ersätts inte genom försäkringen
Psykiska följder som orsakas av skada
Övernattningskostnader, förlorad arbetsinkomst för vårdnadshavare, anhörig eller
vårdare, dagvård, hemvårds- eller hemvårdnadskostnader eller härmed jämförbara
kostnader
Telefonkostnader
Ökade skolresekostnader
Parkeringskostnader
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Vid händelse av olycksfall

Vilken är den försäkrades och Finlands viltcentrals position i anmälningen och
utredningen av ett olycksfall?
Den försäkrade




ska utan dröjsmål anmäla till Finlands viltcentral / Pekka Lehikoinen (tfn 029 431 2107)
vid händelse av olycksfall
ska vid behov lämna en utredning till försäkringsbolaget
Finlands viltcentrals representant ska därefter utan dröjsmål anmäla olycksfallet till
försäkringsbolaget via If Företagsfoldern.

Uppgifter som behövs för ersättningsansökan







Den försäkrades personuppgifter (namn, personbeteckning/födelsetid, adress)
Tid och plats för händelsen
En noggrann händelsebeskrivning, vad har hänt och hur hände olyckan
Vilken kroppsdel som har skadats
När och var inleddes vården
Ersättningens mottagare och kontonummer
o om ersättningsmottagare är flera än en person, ska i ersättningsansökan eller
kostnadsverifikatet framgå vem ersättningen ska betalas till
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Dokument som behövs vid ersättningshandläggningen







Ersättningsansökan: underskrift behövs inte, utan en ersättningsansökan som sänds via
If Företagsfoldern räcker
Vid tandskada ett tandläkarutlåtande
Vid större olycksfall E-läkarutlåtande eller patientjournalanteckningar från vårdande
anstalt (t.ex. benbrott, knäskador)
Vid begäran verifikat i original
På kostnadsanspråk ska alltid anges den försäkrades namn, personbeteckning och
datum för olycksfall eller skadenummer
Om det i ersättningshanteringen behövs en undertecknad fullmakt för
patientjournalanteckningar, begär If:s ersättningshandläggare en sådan

Ansökan om ersättning / fakturering





Ersättningsansökan ska inlämnas vid alla händelser
Vårdanstalten kan ge en öppen faktura och försäkringstagaren kan betala fakturan först
och ansöka om ersättning i efterhand
Den försäkrade betalar fakturan själv och ansöker om ersättning i efterhand
If kan ansöka om Fpa-ersättningar (fullmakt behövs) om vårdanstalten inte har avdragit
dessa direkt.

Ansökan om betalningsförbindelse






Ersättningsansökan ska inlämnas vid alla händelser
Eventuellt behövs den försäkrades egen händelsebeskrivning, patientjournalanteckningar
/ läkarutlåtande
Vårdanstalten ska inlämna en begäran om betalningsförbindelse till If Skadeförsäkring Ab
o Elektroniskt
o Med fax 010 514 1811
o I pappersform
Ärenden angående betalningsförbindelse upptas vardagar till ersättningshandläggning
inom 48 timmar

Kontaktuppgifter


Företagens frivilliga personersättningar
PB 2026
20025 IF



Gruppinbjudan nr: 010 514 2243



E-post: personalclaims@if.fi



Betjäning vardagar kl. 8–17
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ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR ADMINISTRATIONEN
Syftet med försäkringen
Försäkringen skyddar den försäkrades personliga egendom, ställning beträffande det fel som har
begåtts, samt civil- och straffrättsligt grundade skadeståndsyrkanden och försvarskostnader för
dessa. I försäkringen ingår också försvarskostnader som uppkommer av
myndighetsundersökningar. Kostnader som försäkringen gäller är t.ex. försvarskostnader allt
eftersom kostnaderna uppkommer, dömda skadestånd och förlikningskostnader.
Försäkringen omfattar Finlands viltcentrals ledning och personal och de persongrupper som
nämns i ikraftvarande viltförvaltningslag, som t.ex. viltrådens medlemmar, jaktvårdsföreningarnas
styrelsemedlemmar, verksamhetsledare och övriga funktionärer.







Försäkringen är i kraft från och med 1.8.2016
Försäkrare är ett försäkrings konsortium från London försäkringsmarknad
Försäkringsnummer DC-02209717I4
Försäkringsbelopp, dvs. försäkringsbolagets högsta ersättningsbelopp är € 1 m i varje
skadefall och försäkringsperiod.
I försäkringen ingår inte självrisk.
Försäkringen gäller inte i USA eller Kanada.

Centrala villkorsbegränsningar
Försäkringen ersätter inte
 Redan kända skador och skadeersättningsyrkanden
 Person- och sakskador i allmänhet
 Brottsligt och oredligt förfarande
 Yrkesmässiga fel (sådant förfarande, som inte grundar sig på den försäkrades position)
 Arvoden och löner, till vilka den försäkrade inte har laglig rätt

Förfarande vid skadeanmälan
Följande händelser ska omedelbart anmälas till Finlands viltcentral / Pekka Lehikoinen, tfn
029 431 2107 och
till försäkringsmäklaren
Howden Finland Oy / Olli-Pekka Kuosmanen
tfn 09 5420 2431
Malminkaari 9 B, 00700 Helsingfors
E-post: okuosmanen@howdengroup.com


framkommet skadeståndsanspråk
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varje sådan händelse eller situation som kommer till kännedom och som eventuellt kan
leda till skadeståndsanspråk

Obs! För att bevara sitt försäkringsskydd ska den försäkrade inte:




medge ansvar
ge något anbud eller förlikningsförslag
i försäkringsvillkoren anges nämligen att om en medlemsbyrå eller den försäkrade
ersätter skadan, kommer överens om den eller godkänner kravet, så binder det inte
försäkringsbolaget.

Därtill bör alla kostnader i samband med händelsen först godkännas av försäkraren.
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