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Förköpsinformation
Här lämnas den information som försäkringsgivare ska lämna till dig enligt lag innan du köper försäkring.
Informationen ska underlätta ditt beslut om att teckna försäkringen och det är viktigt att du läser hela
informationen. Det här är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar. Försäkringen innehåller även vissa
undantag när försäkringen inte gäller. Några av de viktigaste undantagen framgår under rubriken ”Exempel på
när försäkringen inte gäller”. Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och som du är osäker på
om det omfattas av försäkringen, vänligen kontakta Fortum på telefonnummer 0200 19000. Observera att
förköpsinformationen endast är en kortfattad översikt av försäkringen. Fullständig information om vad
försäkringen omfattar hittar du i försäkringsvillkoren.

Försäkringen i korthet
Fortum Betalskydd är en gruppförmånsförsäkring som Fortum erbjuder sina kunder som har ingått elavtal med
Fortum.
Försäkringsskydd för dig som är förvärvsarbetande:
Om du under mer än 30 sammanhängande dagar drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller av tillfällig
arbetsoförmåga som följer av sjukdom eller olycka kan försäkringen ersätta dig för din avtalade månadskostnad
för ditt elavtal. Lägsta ersättningsbelopp är EUR 200 per månad.
Försäkringsskydd för dig som är pensionär eller sjukpensionär:
Om du under mer än 30 sammanhängande dagar är inlagd på sjukhus eller på institution kan försäkringen
ersätta dig för din avtalade månadskostnad för ditt elavtal. Lägsta ersättningsbelopp är EUR 200 per månad. Vid
dödsfall utfaller försäkringsersättning i form av ett engångsbelopp.
Moment

Karenstid

Maximal ersättning

Ofrivillig arbetslöshet

30 dagars karens tillämpas. Efter
karenstidens slut utbetalas ersättning från
och med den första arbetslösa dagen.

Månatligt ersättningsbelopp
avser uppmätt elförbrukning,
dock högst i 4 månader.
Lägsta ersättningsbelopp är
EUR 200 per månad.

Tillfällig arbetsoförmåga

30 dagars karens tillämpas. Efter
karenstidens slut utbetalas ersättning från
och med den första dagen av tillfällig
arbetsoförmåga.

Månatligt ersättningsbelopp
avser uppmätt elförbrukning,
dock högst i 4 månader.
Lägsta ersättningsbelopp är
EUR 200 per månad.

Sjukhusvistelse (gäller
pensionär och
sjukpensionär)

30 dagars karens tillämpas. Efter
karenstidens slut utbetalas ersättning från
och med den första dagen av
sjukhusvistelse.

Månatligt ersättningsbelopp
avser uppmätt elförbrukning,
dock högst i 4 månader.
Lägsta ersättningsbelopp är
EUR 200 per månad.

Dödsfall (gäller pensionär
och sjukpensionär)

Ingen karenstid

Engångsersättning om EUR
500.
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Vem kan teckna försäkringen
Den grupp av personer som kan teckna denna försäkring är privatpersoner som är elkunder hos Fortum.
Försäkringen kan tecknas samtidigt som elavtalet ingås eller vid en senare tidpunkt.
För dig som är förvärvsarbetande gäller följande teckningskrav:
-

har fyllt 18 men inte 65 år;

-

är folkbokförd och bosatt i Finland samt omfattas av finsk allmän socialförsäkring;

-

innehar anställning (tillsvidareanställning, d.v.s. icke tidsbegränsad anställning);

-

är fullt frisk och arbetsför (ej sjukskriven, uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning, eller innehar
lönebidragsanställning eller liknande anställning);

-

inte har kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet; samt

-

saknar kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, personskada eller förestående sjukskrivning.

För dig som är pensionär eller sjukpensionär gäller följande teckningskrav:
-

har fyllt 18 men inte 79 år; samt

-

är folkbokförd och bosatt i Finland samt omfattas av finsk allmän socialförsäkring.

När försäkringen gäller
Försäkringen träder i kraft direkt när du ansluter dig till försäkringen under förutsättning att premien är betald
senast på förfallodagen. Försäkringen förnyas därefter automatiskt med en (1), två (2) eller tre (3) månader i
taget beroende på din faktureringsperiod för elavtalet med Fortum. Du kan när som helst välja att säga upp
försäkringen.

När försäkringen upphör att gälla
Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 80 år.
Om ditt elavtal med Fortum upphör, upphör försäkringen 30 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet från
försäkringsgivaren avsändes.
För fullständiga bestämmelser vid upphörande, se villkoren.

Exempel på när försäkringen inte gäller
Försäkringen lämnar inte ersättning vid arbetslöshet som beror på:
-

uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som du borde ha känt till vid försäkringens
tecknande;

-

att du har arbetat under en begränsad tidsperiod, inklusive men inte begränsad till, alla typer av tillfälligt
arbete eller på ett uppdragsspecifikt projekt utan en specifik tidsram som löper ut. Detta undantag
tillämpas dock inte om du har varit anställd av samma arbetsgivare under en kontinuerlig period av
minst 24 månader och ditt anställningsavtal har förnyats minst två gånger och du inte har haft någon
anledning att tro att kontraktet inte skulle förnyas igen;

-

att du frivilligt sagt upp sin anställning;

-

att det förekommer regelmässig eller säsongsbetonad arbetslöshet inom ditt yrke;

-

att arbetslösheten är en direkt följd av att du blir uppsagd på grund av att ha misskött sitt arbete, deltagit
i olovlig strejk eller lockout eller annan olovlig handling; eller

-

att du är egenföretagare.

Försäkringen lämnar inte ersättning vid arbetsoförmåga som beror på:
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-

sjukdom eller olycksfall som visat symtom eller där konsultation/behandling ägt rum inom 12 månader
före försäkringens startdatum.

-

självmordsförsök, alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller läkemedelsmissbruk.

Försäkringen lämnar inte ersättning vid sjukhusvistelse för det fall:
-

den vård du erhåller påbörjats före försäkringens startdatum.

-

du ännu inte påbörjat uttag av allmän pension eller uppbär sjukersättning som sjukpensionär.

Försäkringen lämnar inte ersättning vid dödsfall för det fall:
-

dödsfallet inträffar före det att försäkringstagaren påbörjat uttag av allmän pension eller uppbär
sjukersättning som sjukpensionär.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen kostar
Försäkringen kostar EUR 5,90 per månad och samfaktureras tillsammans med avgiften för din elförbrukning.

Skatt
Månatlig ersättning som avser arbetsoförmåga och arbetslöshet är skattepliktig förvärvsinkomst för den
försäkrade. Vid annan ersättning svarar mottagaren eller förmånstagaren för eventuell skattskyldighet i
förekommande fall.

Ångerrätt
Bestämmelser om ångerrätt i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen tillämpas inte på försäkringar. Om
försäkringstagarens rätt att annullera och säga upp ett försäkringsavtal stadgas i lagen om försäkringsavtal
(28.6.1994/543).

Informationsskyldighet
Försäkringsbolaget är utan ansvar för försäkringen i dess helhet, i det fall försäkringstagaren genom svek har
försummat sin informationsskyldighet. Om försäkringstagaren i övrigt har försummat sin informationsskyldighet
och det bara till liten del kan läggas försäkringstagaren till last, kan försäkringsbolagets ansvar reduceras eller
helt bortfalla.

Möjlighet att påverka omfattningen av försäkringen eller premien
För denna försäkring är det inte möjligt att genom eget val påverka försäkringens omfattning eller premie.

Tillsynsmyndighet och lag
Ansvarig tillsynsmyndighet för AmTrust International Underwriters DAC är i första hand den irländska
tillsynsmyndigheten Central Bank of Ireland. Därutöver står den finska verksamheten även under tillsyn av den
finska Finansinspektionen. Ansvarig tillsynsmyndighet för Fortum Markets Oy är finska Finansinspektionen. För
distansavtal är även Konkurrens- och konsumentverket ansvarig tillsynsmyndighet. Finsk lag och föreskrift
tillämpas på försäkringsavtalet och förmedlingen. All kommunikation sker på finska och produkthandlingar
tillhandahålls på svenska och finska. Behörig domstol är finsk allmän domstol.

Vägledning
Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi, Tavastvägen 3, PB 306,
00531 Helsingfors, telefon 029-566 5200.

Information om förmedling
Försäkringsombud
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Försäkringen förmedlas av Fortum Markets Oy, org.nr. 1852328-0, Kägeluddsvägen 1, 02150 Esbo, Finland.
Fortum Markets Oy är registrerat som försäkringsombud för AmTrust International Underwriters DAC. Fortums
registrering som försäkringsombud kan kontrolleras hos Finansinspektionen. Telefon: 0200 19000

Ersättningsinformation
Fortum Markets Oy behåller en del av betald försäkringspremie som provision för de försäkringar som förmedlas.
Provisionen ska bl.a. täcka försäkringsombudets kostnader för förmedling och administration av försäkringarna.
För tillfället uppgår provisionen till EUR 3,90 per försäkring och månad.

Kvalificerat innehav
Fortum Markets Oy ägs inte till någon del av något försäkringsföretag och Fortum Markets Oy innehar inte heller
någon ägarandel i något försäkringsföretag.

Grund för distributionen
Fortum Markets Oy ger inte rådgivning på grundval av en personlig behovsanalys.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust International Underwriters DAC, org.nr 169384, 6-8 College
Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland, som står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Försäkringsgivaren
representeras i Norden av sin svenska generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm,
Sverige.
Telefon: +46 8 440 38 00
Email: infonordic@amtrustgroup.com.

Vid skada
Skadehändelse under försäkringsperioden skall anmälas omedelbart till:
Van Ameyde Krogius Oy
Sturegatan 16
00510 Helsingfors
E-post: claims.finland@krogius.com
Telefon: +358 45 6366 597 (mån-fre 9-17)

Om vi inte kommer överens
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada kan beslutet prövas av
försäkringsgivaren genom att försäkringstagaren kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47
Stockholm, Sverige, telefon +46 (0)8 440 38 20. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av
Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531, Helsingfors. Tel. 029-566 5200, www.kuluttajariita.fi.
Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Klagomål
Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på ovanstående adress eller
skriv till klagomal@amtrustgroup.com.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till försäkringsgivaren eller dess generalagent AmTrust Nordic AB, behandlas i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om hur personuppgifter
behandlas finns på www.amtrustnordic.se.

Kontaktuppgifter myndigheter
Finansinspektionen
PB 103, Snellmansgatan 6, 00101, Helsingfors, 09-183 51, finanssivalvonta.fi, kirjaamo@finanssivalvonta.fi
Konkurrens och konsumentverket
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PB 5, 00531 Helsingfors, 029-505 3000
Central Bank of Ireland
Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, enquiries@centralbank.ie

Förköpsinformation Fortum_36361_PSI _2_0

