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Resenärförsäkring för fritid 

Försäkrade 

Försäkrade är fackmedlemmar som är förtroendemän, 
arbetarskyddsfullmäktiga, arbetarskyddsombud och 
EWC-representanter samt deras ersättare. Försäkrade 
är även medresande egna barn under 16 år och barn 
under 16 år som bor i samma hushåll som den försäk-
rade.  
 Försäkringen omfattar alla ovan nämnda personer 
som har sin stadigvarande bostad och sitt hem i Finland 
och som vistas huvudsakligen i landet. Med detta avses 
att personen har en stadigvarande adress i Finland och 
vistas över hälften av året i landet. 
 Försäkringsskyddet gäller så länge som personen 
arbetar som förtroendeman. 

Giltighet 

Försäkringen gäller under fritidsresor från Finland till 
utlandet samt under fritidsresor i hemlandet. En försäk-
rad i Finland anses inte vara på resa när han eller hon är 
i sin bostad, på sin arbetsplats, på sin studieplats, i sin 
fritidsbostad eller på väg från en av de ovan nämnda 
platserna till en annan, eller om resmålet fågelvägen 
ligger på mindre än 50 kilometers avstånd från ovan 
nämnda platser. 
 Försäkringen gäller högst 45 dygn räknat från resans 
startdatum.  
 Försäkringen gäller inte i samband med tävlingsidrott 
eller därtill anknuten träning eller vid utövande av i villko-
ren särskilt uteslutna idrottsgrenar eller hobbyer.  

Sjukdom och olycksfall under resa 

Resenärförsäkringen ersätter utan övre gräns vårdkost-
nader till följd av plötslig sjukdom som börjat under resa 
eller ett olycksfall som inträffat under resa. Försäkringen 
ersätter också kostnaderna för transport till hemlandet, 
om den försäkrade har skadats eller insjuknat allvarligt 
och Turva godkänt transporten. Kostnader för vård av 
sjukdom under resa ersätts för högst 90 dagar från det 
att vården började, och vårdkostnader till följd av olycks-
fall under resa ersätts för högst 3 år från det att olycksfal-
let inträffade. 
 Med sjukdom under resa avses en oväntad och plöts-
lig sjukdom som krävt läkarvård och som enligt medi-

cinsk erfarenhet måste anses ha börjat under resan. 
Med sjukdom under resa avses inte en sjukdom som 
visat symptom före resan eller sådana fall där undersök-
ningen av sjukdomen inte har slutförts före avresedagen, 
även om sjukdomen konstateras under resan. Vid plöts-
lig och oväntad försämring av en sjukdom som den för-
säkrade har haft före resan ersätter resenärförsäkringen 
dock även kostnaderna för nödvändig första hjälp på 
resmålet, men inga andra kostnader som nämns i försäk-
ringsvillkoren, såsom sjuktransport tillbaka till Finland. 
 Med olycksfall under resa avses en plötslig, yttre hän-
delse som orsakar kroppsskada och som ofrivilligt drab-
bar den försäkrade under resan. Med olycksfall under 
resa avses också drunkning, gasförgiftning, värmeslag, 
solsting, förfrysning samt skada till följd av betydande 
växling i tryck, förutsatt att den försäkrade inte själv vållat 
dessa. Som olycksfall under resa betraktas även för-
sträckningsskada i muskel eller sena till följd av en plöts-
lig rörelse eller kraftansträngning, förutsatt att skadan 
inte uppstått på grund av sjukdom eller kroppsskada hos 
den försäkrade. För ersättning förutsätts dessutom att 
läkarvården inleds inom 14 dygn från skadans uppkomst.  
 I försäkringsvillkoren finns en fullständig förteckning 
över ersättningsgilla vårdkostnader och vårdkostnader 
som inte ersätts. 

Annullering och avbrytande av resa samt missad 
avresa 
Med annullerad resa avses att avresan förhindras. Med 
avbrytande av resa avses att en redan påbörjad resa 
ändras. Den försäkrade personens annullerad eller av-
bruten resa ersätts om annulleringen eller avbrottet beror 
på att den försäkrade eller en nära anhörig plötsligt in-
sjuknar, råkar ut för ett olycksfall eller avlider. Bedöm-
ningen av om skälet varit tvingande görs på medicinska 
grunder. Ersättning för annullering eller avbrytande av 
resa kan också utbetalas om en betydande skada drab-
bar den försäkrades egendom i Finland och skadan krä-
ver den försäkrades närvaro på skadeplatsen. 
 Med missad avresa avses att den försäkrade vid ut-
resa eller återfärd inte hinner i tid till den plats där en på 
förhand bokad flyg-, båt-, tåg- eller bussresa eller anslut-
ning börjar. Missad avresa ersätts om orsaken är att ett 
allmänt färdmedel som den försäkrade använt har drab-
bats av väderlekshinder, naturkatastrof, tekniskt fel, trafi-
kolycka eller brottslig gärning eller om ett privat fortskaff-
ningsmedel som den försäkrade använder råkar ut för en 
trafikolycka.  
 Vid annullering och avbrytning av en resa avses med 
nära anhöriga följande personer: 
· make eller sambo 
· den försäkrades egna och makens eller sambons 

barn och barnbarn 
· andra än egna barn som stadigvarande bor i samma 

hushåll med den försäkrade 
· den försäkrades egna och makens eller sambons 

föräldrar, adoptivföräldrar, mor- och farföräldrar 
samt syskon och styvsyskon 

· svärdöttrar och svärsöner 



 
 
 
· en reskamrat, då han eller hon och den försäkrade 

har bokat resan på tu man hand 
· högst en person som anmälts specifikt för en resa 

Reseförsäkringskort och hjälp vid problem 
Ett reseförsäkringskort har postats till alla förtroendemän 
som omfattas av denna försäkring. Kortet bör tas med på 
resan och uppvisas på vårdinrättningen som bevis på att 
kunden har en giltig reseförsäkring och att det finns nå-
gon som betalar vården.  
 Turva samarbetar med den internationella larmcen-
tralen SOS-International, som bistår turister i sjukdoms-, 
olycks- och dödsfall som sker utomlands. SOS står 
också till tjänst i andra fall än nödsituationer. Du kan 
vända dig till SOS till exempel om du vill veta var närm-
aste pålitliga läkarstation finns eller om vårdinrättningen 
inte går med på att skicka räkningen till Turva. Larmcen-
tralen betjänar dygnet runt även på svenska. I nödfall 
kan du också vända dig till Finlands beskickningar. 

Resgods 
Resenärförsäkringen innefattar ingen resgodsförsäkring. 
I vissa fall täcker hemförsäkringen även skador på res-
gods. 

Ytterligare information 
Närmare information om försäkringen och dess begräns-
ningar ges i försäkringsvillkoren, som finns på Turvas 
skräddarsydda kundtjänstsidor för PAM förtroendemän 
www.turva.fi/pam. Du kan också begära försäkringsvill-
koren på något av Turvas kontor eller serviceställen eller 
på servicenumret 01019 5110.  
 
 
 
 
 
 
 

 


