Nordeuropa Försäkring AB
VILLKOR
TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

T20:2

Vid svårare sjukdom, olycksfall eller om försäkrad behöver hjälp utomlands, kontakta:
SOS-International A/S, Danmark (ange alltid försäkringsnummer)
Tel: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56

FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

Innehåll

Sid

Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring
1 Försäkringens giltighet och omfattning
2 Försäkringsbelopp. Högsta ersättning
3 Sjukdom och Olycksfall
4 Invaliditets- och dödsfallsersättning
5 Vad försäkringen inte gäller för
6 Reseavbrott/Ersättningsresa p g a sjukdom eller olycksfall
7 Krisförsäkring
8 Resgodsskydd (allrisk)
9 Resgodsförsening
10 Ansvar som privatperson
11 Rättsskydd som privatperson
12 Överfallsskydd (personskada)
13 Allmänna bestämmelser - Definitioner

2

3
3
3
5
7
8
8
9
11
11
12
14
15

1 Försäkringens giltighet och omfattning
1.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
- samtliga anställda
- make/maka, sambo och barn, som medföljer på resa om inte annat anges i försäkringsbrevet
och om försäkringsavtalet har ingåtts av arbetsgivaren.
Försäkrad person är ägare till försäkring som avser honom.
Begränsning
Försäkringen gäller – om inte annat avtalats – endast för person som är stadigvarande bosatt och
försäkrad i Allmän försäkringskassa i Norden samt som inte har fyllt 70 år vid försäkringens förnyelse.
För person som inte är försäkrad i Allmän försäkringskassa i Norden gäller försäkringen utom vid
sjukdom och olycksfall enligt nedan.
1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller – om inte annat avtalats – vid tjänsteresa* från det den försäkrade lämnar bostaden
eller arbetsplatsen till dess han återkommer till någon av dessa platser, dock högst under 210 dagar
räknat från avresetidpunkten.
1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringens geografiska giltighetsområde framgår av försäkringsavtalet.
Anmärkning
Vad som sägs om Sverige i dessa villkor gäller också för annat land, där försäkrad är bosatt.
2 Försäkringsbelopp. Högsta ersättning
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är, om inte annat avtalats, begränsad till MSEK 20 för
samtliga skador under försäkringsperioden.
I övrigt gäller försäkringen med i försäkringsbrevet eller under respektive moment angivna
försäkringsbelopp.
3 Sjukdom och olycksfall
3.1 Vad försäkringen gäller för
Blir den försäkrade sjuk eller råkar ut för olycksfall lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga
kostnader enligt nedanstående bestämmelser.
Sjukvård
Ersättning lämnas för kostnader för läkar- och sjukvård samt för behandling och hjälpmedel som
legitimerad läkare föreskriver.
Tandvård
Ersättning lämnas för kostnader för tillfällig behandling av akuta tandbesvär som under resan måste
utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den försäkrades tänder vid ett olycksfall lämnas
dessutom ersättning för behandling som utförs av tandläkare i Sverige. Såväl behandling som kostnad
skall i förväg godkännas av Försäkringsgivaren.
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Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den temporära
behandling som utförts utanför hemorten.
Intyg och andra handlingar
Ersättning lämnas för läkarintyg och andra handlingar som Försäkringsgivaren behöver för
att reglera skadan.
Resekostnader
Behöver den försäkrade resa för att få sjukvård eller tandvård lämnas ersättning för skäliga, lokala
resekostnader.
Merkostnader för hemresa
Bedömer behörig läkare på vistelseorten att försäkrad måste återvända till hemorten i Sverige betalas
ersättning för merkostnader för hemresa. Såväl nödvändigheten av hemresan som färdsätt skall vara
föreskrivet av läkaren och på förhand godkänt av Försäkringsgivaren eller SOS International i
Köpenhamn.
Hemtransport av avliden
Om den försäkrade avlider utanför hemorten i Sverige, betalar Försäkringsgivaren kostnad en för
transport av den avlidne till hemorten. Försäkringsgivaren betalar också kostnaden för sådana
arrangemang som är nödvändiga för transportens genom förande.
Begravning utomlands
Om den försäkrade avlider utomlands kan Försäkringsgivaren, i stället för transporten till hemorten i
Sverige, betala kostnaderna för begravning på platsen.
Nära anhörigs* resa till svårt sjuk eller avliden
Blir den försäkrade svårt sjuk eller drabbas denne av olycksfall utomlands, och bedömer behörig läkare
tillståndet som livshotande, betalar Försäkringsgivaren nödvändiga och skäliga kostnader för biljett
och uppehälle under längst 60 dagar för två nära anhörigas resa från Sverige och åter.
Vad som sagts ovan gäller även om den försäkrade avlider utomlands och begravning äger rum på
platsen.
Resa från annat land än Sverige och åter kan betalas, dock högst med vad motsvarande resa skulle
kosta från Sverige och åter.
3.2 Ersättningstiden
Vid sjukdom lämnas endast ersättning för sådana kostnader som avser vård och behandling inom 60
dagar från första läkarbesöket.
Vid olycksfall är ersättningstiden maximerad till tre år från olycksfallet.
3.3 Försäkringsbelopp, Högsta ersättning
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet enligt 3.1 är, om inte annat avtalats, begränsad
till nedan angivna försäkringsbelopp.
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga
- läkar- och sjukvårdskostnader
- tandvårdskostnader
- resekostnader avseende
• merkostnader för hemresa
• hemtransport av avliden
• begravning utomlands intill högst 1 basbelopp
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•

nära anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden.

4 Invaliditets- och dödsfallsersättning
4.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för olycksfallskada* och omfattar ersättning
- vid bestående nedsättning av kroppsfunktion (medicinsk invaliditet*)
- då arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 % till följd av skadan (ekonomisk
invaliditet*)
- vid dödsfall.
Bedömning av invaliditetsgraden sker enligt reglerna för medicinsk och ekonomisk invaliditet.
Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas istället ersättning beräknad efter den
medicinska invaliditetsgraden om detta leder till högre ersättning. Ersättning kan aldrig lämnas för
både medicinsk och ekonomisk invaliditet.
4.2 Ersättningsregler
4.2.1 Ersättning vid medicinsk invaliditet
Till grund för bestämning av invaliditetsgraden läggs sådana av olycksfallet föranledda skador och
symptom som objektivt kan fastställas.
Bestämningen sker oberoende av i vilken grad den skadades arbetsförmåga nedsatts på grund av
olycksfallsskadan. Kan förlorad kroppsdel ersättas av protes, bestäms invaliditetsgraden även med
beaktande av protesfunktionen.
Medicinsk invaliditet beräknas enligt en för försäkringsbranschen gemensam tabell.
Har genom samma olycksfall uppkommit skador på flera kroppsdelar utges ersättning högst efter en
beräknad invaliditetsgrad av l00 %.
4.2.2 Ersättning vid ekonomisk invaliditet
Till grund för bestämning av den ekonomiska invaliditeten läggs endast sådana av olycksfallet
föranledda skador och symptom som objektivt kan fastställas.
Bestämning av den ekonomiska invaliditeten sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som
olycksfallsskadan medfört samt med rimlig hänsyn till ålder, tidigare utbildning och verksamhet,
omskolning eller annan liknande åtgärd samt bostadsförhållanden.
När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med
minst 50 % och Försäkringskassan beviljat förtidspension enligt lagen om allmän försäkring utbetalas
invaliditetsersättning enligt följande:
Förtidspensionens nivå

Invaliditetsersättning i procent
av försäkringsbeloppet
100 %
75 %
50 %

100 %
75 %
50 %

Beviljas förtidspension från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk
invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden – till följd av olycksfallsskadan – är minst 50 %.
Motsvarande gäller också om den försäkrade först fått mindre än hel förtidspension och efter
fyllda 60 år får hel förtidspension.Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar partiellt sjukbidrag
eller partiell förtidspension, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditets ersättning som svarar mot
förlusten av restarbetsförmågan.
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Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar helt sjukbidrag eller hel förtidspension, lämnas ingen
ersättning för ekonomisk invaliditet.
För försäkrad som vid olycksfallet fyllt 60 år lämnas endast ersättning för medicinsk invaliditet.
4.3 Invaliditetskapital
Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden vid den
ålder den försäkrade uppnått vid olycksfallet.
4.3.1 Rätten till invaliditetskapital
Rätt till invaliditetskapital inträder om olycksfallsskadan inom tre år från olycksfallet medför
invaliditet och minst 12 månader förflutit från olycksfallet. Så snart den definitiva invaliditetsgraden
fastställts, utbetalas invaliditetskapitalet.
Fastställelse av den definitiva invaliditetsgraden skall om möjligt ske inom tre år från olycksfallet, men
kan uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande
rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt.
Om behandlingen är helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas redan innan tolv
månader förflutit från olycksfallet, inträder ersättningsrätten och ersättning utbetalas när
invaliditetsgraden fastställts.
4.4 Möjlighet till omprövning av ersättning om invaliditeten ökar
Om olycksfallsskadan medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt och bestående försämras
eller att den försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga efter det att slutreglering skett, har den
försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden omprövad.
Omprövning medges dock inte sedan mer än 10 år förflutit från när olycksfallet inträffade.
4.5 Vänteersättning*
Kan den definitiva invaliditetsgraden inte fastställas när rätt till ersättning in träder, utbetalas
vänteersättning från denna tidpunkt till dess fastställelse sker.
Vid början av varje 12-månadersperiod (ersättningsår), räknat från den tidpunkt då rätten till ersättning
inträdde, fastställs den invaliditetsgrad som skall till lämpas under ersättningsåret. Invaliditetsgraden är
den som olycksfallet bedöms minst komma att ge upphov till.
Vänteersättning under ersättningsåret utgör 6 % av det engångsbelopp som motsvarar den för
ersättningsåret fastställda invaliditetsgraden.
4.6 Hjälpmedel vid invaliditet
Utöver den ersättning vid invaliditet som bestäms efter invaliditetsgraden utges ersättning för
hjälpmedel som läkare föreskriver såsom erforderliga för att lindra invaliditetstillståndet och som inte
enligt lag eller särskild författning skall ersättas från annat håll. Ersättning lämnas med sammanlagt
högst 50.000 kr och endast för av Försäkringsgivaren på förhand godkända utgifter.
4.7 Dödsfallsersättning
Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan inom tre år från olyckstillfället föranleder
den försäkrades död.
Ersättningen utgör försäkringsbeloppet för dödsfall. Har för samma olycksfall engångsbelopp för
invaliditet redan utbetalats av Försäkringsgivaren eller föreligger rätt till sådan ersättning men den har
ännu inte utbetalats minskas dödsfalls ersättningen med invaliditetsersättningen.
Förmånstagare
Förmånstagare är, om inte annat förordnande skriftligen anmälts till Försäkringsgivaren, den
försäkrades make/maka/sambo/registrerad partner och barn eller, om sådana anhöriga saknas, laga
arvingar.
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4.8 Försäkringsbelopp, Högsta ersättning
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är, om inte annat avtalats, begränsad till
MSEK 20 totalt då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle.
Kapitalbelopp vid olycksfall
Drabbas försäkrad av olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet eller dödsfall lämnas ersättning
enligt följande.
Försäkringsbeloppen – engångsbelopp – för invaliditet och dödsfall är
- dödsfallsbelopp 5 basbelopp
- kapitalbelopp vid 100 % invaliditet, före fyllda 65 år 10 basbelopp
- kapitalbelopp vid 100 % invaliditet, efter fyllda 65 år 5 basbelopp
Högre belopp kan avtalas och anges då i försäkringsbrevet.
5 Vad försäkringen inte gäller för
5.1 Undantag
Med olycksfallsskada avses inte
- skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne
- skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp,
behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna
försäkring
- sådant tillstånd som, även om det konstaterats efter ett olycksfall, enligt medicinsk erfarenhet
inte kan anses bero på olycksfallet utan har samband med sjukdom, lyte eller sjukliga
förändringar. Kan det antas att kroppsfelet medfört att skadans följder förvärrats lämnas endast
ersättning för de följder som uppkommit oberoende av kroppsfelet.
- skada där den händelse som orsakat skadan föranletts av att den försäkrade var påverkad av
alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller föranletts av
läkemedelsmissbruk
5.2 Riskfylld verksamhet
Ersättning lämnas inte för kostnader vid eller för olycksfallsskada som drabbat den försäkrade under
deltagande i
- fallskärmshoppning, drakflygning, hängflygning, skärmflygning, bergsklättring, dykning,
vattenskidåkning, flygning (utom som passagerare) bergsbestigning, bungy jump, forsränning,
off pist skidåkning och därmed jämförlig verksamhet
- på förhand utlyst sport- eller idrottstävling eller särskilt anordnad träning härför som
arrangerats av annan än korporationsidrottsförening.
5.3 Undantagna kostnader
Ersättning enligt 3 Sjukdom och Olycksfall lämnas inte för kostnad
- som beror på att vårdbehov förelåg redan då den försäkrade påbörjade resan
Anm: Blir hälsotillståndet oförutsett försämrat under resan lämnas således endast ersättning för
den merkostnad försämringen medfört.
- som avser vistelse på bad- eller kuranstalt och därmed förenade resor
- för skada som inträffar då den försäkrade var sinnessjuk, påverkad av alkohol, andra
berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller föranletts av läkemedelsmissbruk
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Anm: Denna begränsning gäller inte om den förorsakade kan visa att samband saknas mellan
skadan och nu nämnda förhållanden.
som är förorsakad av att fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades skada eller sjukdom
måste ändra sin färdplan
som är förorsakad av förlossning eller sjukdom i samband med havandeskap efter
havandeskapets sjunde månad
för privat sjukvård i Norden
för förebyggande hälsovård, graviditetskontroller och normal tandvård
för hemtransport eller annan transport föranledd enbart av den försäkrades rädsla/oro för
smittorisk
som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention eller annan försäkring.

6 Reseavbrott / Ersättningsresa p g a sjukdom eller olycksfall
6.1 Merkostnader för hemresa
Om försäkrad tvingas avbryta tjänsteresan tidigare än beräknat, på grund av att nära anhörig i Sverige
blir allvarligt sjuk eller råkar ut för olycksfall och läkare bedömer tillståndet som livshotande, lämnas
ersättning för
- nödvändiga och skäliga merkostnader för återresa med transportmedel i reguljär trafik till
hemorten i Sverige
- rese- och/eller hotellkostnader som inte kan återbetalas från reseföretag, hotell eller liknande.
6.2 Ny utresa eller ersättningsresa
Om försäkrad tvingas avbryta tjänsteresan tidigare än beräknat på grund av sjukdom eller olycksfall
och kan den försäkrade enligt behörig läkares utlåtande inte utföra sitt arbete, lämnas ersättning för
- ersättarens resa (tur- och returbiljett) om arbetsgivaren av affärsmässiga skäl måste ersätta den
försäkrade med annan person
- dels för kostnaden för ny utresa, om hemtransport skett när den försäkrade skall återuppta sitt
arbete efter tillfrisknande, dels för kostnaden för eventuell ersättares hemresa
- outnyttjade faktiska resekostnader i de fall någon ersättare inte sänts ut eller då den försäkrade
inte skall återuppta sitt arbete på platsen, förutsatt att kostnaderna inte kan återbetalas från
annat håll, flygbolag, researrangör, hotell eller liknande.
6.3 Försäkringsbelopp, Högsta ersättning
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är, om inte annat avtalats, begränsad till nedan
angivna försäkringsbelopp.
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga
- merkostnader för hemresa
- rese- och hotellkostnader intill högst 25.000 kr
- kostnader för ny utresa eller hemresa
- outnyttjade resekostnader intill högst 15.000 kr.
7 Krisförsäkring
7.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen tillhandahåller kristerapi för försäkrad som under tjänsteutövning råkar ut för någon av
nedanstående händelser och detta medför en akut psykisk kris.
- Rån, överfall eller hot
- Olycksfall
- Brand, explosion eller inbrott på arbetsplats
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- Trafikolycka.
Försäkringen omfattar kristerapi (psykologkonsultation) begränsad till tio behandlingstillfällen
per försäkrad och skada. Tiden under vilken behandling tillhandahålls är begränsad till 12 månader
från skadetillfället.
Behandling sker hos legitimerad psykolog vilken före behandling skall godkännas av
Försäkringsgivaren.
Resekostnader
Ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och skäliga resekostnader för resor i Sverige.
7.2 Försäkringsbelopp, Högsta ersättning
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor är, om inte annat
avtalats, begränsad till 10 basbelopp vid varje skadehändelse inklusive resekostnader.
7.3 Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
7.4 Åtgärder vid skada
Brott skall anmälas till Polisen.
8 Resgodsskydd (allrisk)
8.1 Vad försäkringen gäller för
8.1.1 Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för egendom (resgods), inklusive stöldbegärlig egendom* och resehandlingar*,
som tillhör försäkrad eller som han hyrt eller lånat i Sverige och som medförts på resan.
Försäkringen gäller även för medhavda inventarier som tillhör arbetsgivaren, dock endast i den mån
ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring eller annat avtal.
8.1.2 Stöld och andra egendomsskador
Ersättning lämnas för skada på eller förlust av medfört resgods orsakad av plötslig och oförutsedd
händelse.
8.1.3 Merkostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader som uppstår som en direkt följd av en
ersättningsbar skada enligt ovan. Sådana merkostnader, som måste verifieras, kan vara kostnader för
spärrning av konto-, bank- eller kredit kort, resekostnader för polisanmälan eller annan liknande
kostnad.
8.2 Vad försäkringen inte gäller för
8.2.1 Undantagen egendom
Försäkringen gäller inte för
- motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, båt eller luftfartyg samt delar och
utrustning till sådan egendom
- varor avsedda för försäljning och inte heller ritningar, manuskript, arkivalier och datamedia
- djur och flyttsaker
- verktyg och provkollektioner.
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8.2.2 Undantag
Ersättning lämnas inte för
- egendom förvarad nattetid i parkerad bil eller annat fordon. Inte heller ersätts stöldbegärlig
egendom om denna lämnas obevakad i bil eller annat fordon.
- skada på kontanter, resehandlingar eller på föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor
och ädelstenar samt kameror med tillbehör då sådan egendom lämnats för transport eller
pollettering
- skada genom skavning eller slitage
- ytliga skador på resväskor och liknande såsom bucklor, repor eller dylikt utan väsentlig
inverkan på användbarheten
- skada genom bristfällig eller olämplig emballering
- skada genom att medförd vätska eller smetande ämnen rinner ut
- skada som kan ersättas genom annan försäkring, transportföretag, hotell eller liknande
- skada på sportredskap under användning.
8.3 Försäkringsbelopp, Högsta ersättning
Försäkringen gäller med nedan angivna försäkringsbelopp
- personlig lösegendom 1 basbelopp varav stöldbegärlig egendom och arbetsgivaren tillhöriga
inventarier 50 % av basbeloppet
- resehandlingar 30 % av basbeloppet
- pengar 10 % av basbeloppet
- merkostnader enligt 8.1.3 10 % av basbeloppet
8.4 Aktsamhetskrav
Förutom normala aktsamhetskrav för att förhindra stöld eller skada gäller att
- transportmedel och tillfällig bostad som bungalow, lägenhet, hotellrum, passagerarhytt och
motsvarande får inte lämnas olåst eller med öppet fönster
- pengar, resehandlingar och stöldbegärlig egendom måste låsas in i resväska, skåp, låda eller
liknande när försäkrad lämnar bostad, hotellrum, transport medeletc. Detta gäller även
stöldbegärlig egendom, som är möjlig att låsa in.
8.4.1 Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda
Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen sättas ned, om inte oaktsamheten varit ringa
eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt falla bort.
8.5 Skadevärderingsregler
8.5.1 Böcker, antikviteter m m
För böcker, antikviteter, konstverk, mynt, sedlar, frimärken samt samlingar eller föremål med
samlarvärde värderas skadan till vad det i allmänna handeln kostar att inköpa likvärdig egendom i
sådant skick den hade vid skadetillfället. Finns inte likvärdig egendom att inköpa i begagnat skick
värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den hade funnits. Samlingar värderas i
sin helhet.
8.5.2 Fotografier m m
För fotografier, film, skiv- och bandupptagningar värderas skadan till marknadsvärdet om sådant finns,
och i annat fall till kostnaden för återanskaffning av råmaterialet.
8.5.3 Övrig stöldbegärlig egendom
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Skada värderas till vad det kostar att köpa ett nytt föremål som är så lika det skadade som möjligt. Om
försäkrad inte återanskaffar föremålet inom sex månad er eller om föremålet minskat i värde med mer
än 50 % av priset för ett nytt föremål betalar Försäkringsgivaren dagsvärdet. Dagsvärdet
(marknadsvärdet) är nyanskaffningsvärdet, sedan man därifrån dragit av värdeminskningen på grund
av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet.
8.5.4 Övriga värderingsregler
Värderingen av en skada görs med utgångspunkt från prisläget vid den tidpunkt när försäkrad tidigast
kan bestämma sitt ersättningsanspråk, dock senast två månader från skadedagen.
Kan skadad egendom repareras värderas skadan till den reparationskostnad som är rimlig.
Reparationskostnaden får aldrig överstiga den ersättning försäkrad kan få enligt ovanstående regler.
Anmärkning
Checkar, bankböcker, kontokort och liknande ersätts endast med den kostnad som kan uppkomma för
att spärra aktuellt konto. Om obehörig person utnyttjar kontot och detta medför en ekonomisk förlust
för den försäkrade är denna kostnad inte ersättningsbar genom försäkringen.
8.5.5 Ersättningsregler för lösöre
Försäkringsgivaren har rätt att avgöra om en skada skall ersättas kontant enligt värderings reglerna
ovan eller med ny, begagnad respektive reparerad egendom. Om egendom enligt 8.5.1 inte
återanskaffas, ersätts endast det ekonomiska värdet, d v s vad försäkringstagaren skulle ha erhållit om
föremålet sålts.
Kommer egendom tillrätta, för vilken ersättning utgetts, skall egendomen snarast ställas till
Försäkringsgivarens förfogande. Den försäkrade får dock behålla egen domen om därför erhållen
ersättning utan dröjsmål återbetalas.
9 Resgodsförsening
Blir inskrivet resgods försenat mer än 8 timmar efter beräknad ankomst till resmål utanför Sverige
betalas ersättning för nödvändiga och skäliga extrakostnader intill 10 % av basbeloppet.
10 Ansvar som privatperson
10.1 Vem försäkringen gäller för
Ansvarsskyddet gäller för den försäkrade som privatperson i egenskap av resenär utanför Norden.
10.2 Vad försäkringen gäller för
10.2.1 Omfattning
Försäkringen gäller när någon kräver att den försäkrade skall betala skadestånd för person- eller
sakskada som inträffat under försäkringstiden.
Skada på förhyrd lokal
Försäkringsgivaren betalar ersättning för skada på hotellrum eller annan hyrd bostad utanför hemorten
samt inventarier däri, dock endast i den mån skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.
Undantag
Skada på grund av slitage eller vanvård ersätts inte.
10.2.2 Åtagande
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Om försäkrad krävs på ersättning för en skada som kan omfattas av försäkringen åtar sig
Försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att
- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
- förhandla med den som kräver skadestånd
- föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångseller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås
av motpart eller annan
- betala det skadestånd den försäkrade är skyldig utge.
10.3 Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
- ersättningsskyldighet utöver gällande skadeståndsrätt
- skada på egendom som den försäkrade eller någon annan av dem som försäkringen gäller för
hyrt, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med
(betr. hyrd bostad, se 10.2.1 ovan)
- skada som den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare av fastighet, lägenhet eller som
innehavare av tomträtt
- skada som den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av
• motordrivet fordon som inte är avsett att föras av gående då skadan uppkommit till följd
av trafik med fordonet
Anm: Undantaget avser inte eldriven rullstol.
• ång-, motor- eller segelbåt (utom windsurfingbräda), svävare eller hydrokopter
Anm: Om båten är utrustad med utombordsmotor om högst 10 hk (7,36 kW) eller med
en segelyta av högst 10 m2 gäller försäkringen dock förpersonskada.
• luftfartyg
- skada som uppstått i samband med att den försäkrade eller annan för vilken försäkringen gäller
utför uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till fängelse.
10.4 Försäkringsbelopp, Högsta ersättning
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet vid varje skadetillfälle är vid personskada respektive
egendomsskada 150 basbelopp.
Dessa belopp gäller även om flera som omfattas av försäkringsavtalet är skadeståndsskyldiga.
Detta gäller också om flera skador uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle.
Om person med hemvist i Sverige är skadeståndsskyldig skall skälig ersättning för personskada
bestämmas enligt svensk rätt.
10.5 Vid skadeståndskrav
Om den försäkrade krävs på skadestånd och utan Försäkringsgivarens tillåtelse medger
skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningskrav eller utbetalar ersättning är Försäkringsgivaren fritt
från ansvar. Blir det rättegång skall den försäkrade genast under rätta Försäkringsgivaren och följa
lämnade anvisningar.
Om den försäkrade inte iakttar dessa skyldigheter kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas
mot Försäkringsgivaren.
11 Rättsskydd som privatperson
11.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkrad privatperson i egenskap av resenär utanför Norden.
11.2 Vad försäkringen gäller för
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Försäkringen gäller för tvist som kan prövas i tingsrätt eller som efter prövning där kan prövas av
hovrätt eller Högsta Domstolen, eller motsvarande domstol utomlands.
Anmärkning Försäkringen gäller alltså inte för brottmål och inte heller för tvist som endast kan
prövas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar.
11.3 Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för tvist
- som har samband med förvärvsverksamhet
- som gäller ekonomiska åtgärder som för en resenär är av ovanlig art eller omfattning, eller som
gäller borgensåtagande
- som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på försäkrad om det inte är uppenbart att
överlåtelsen skett innan tvisten uppkom
- som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn
eller annat släpfordon, luftfartyg, ång-, motor- eller segelbåt.
Försäkringen gäller dock vid tillfälligt lån eller förhyrning av motorfordon, husvagn,
släpfordon eller fritidsbåt.
- som gäller skadestånd eller annat anspråk mot försäkrad på grund av gärning som föranlett
misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet om försäkrad inte har
befogat intresse av att få sin sak behandlad.
Sådant intresse anses t ex inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd avslagit ansökan om
rättshjälp eller beslutat att rättshjälp skall upphöra.
11.4 Skadeersättningsregler
11.4.1 Vilket ombud försäkrad kan välja
För att försäkringen skall gälla måste den försäkrade anlita ombud som godkänts av
Försäkringsgivaren och som är lämpligt med hänsyn till ärendets natur och plats för handläggning.
11.4.2 Vilka kostnader försäkringen ersätter
Försäkrad kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga ochskäliga och försäkrad inte
kan få dessa betalda av motpart, stat eller mot svarande instans eller myndighet i utlandet. Bl a innebär
detta att Försäkringsgivaren inte betalar om den försäkrade i eller utom rättegång avstår från sina
möjligheter att få ersättning av motparten.
De kostnader som avses är
- ombuds arvode och omkostnader
- kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av den försäkrades
ombud
- kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande
- expeditionskostnader i domstol
- rättegångskostnader som försäkrad ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols eller
skiljemäns prövning av tvisten
- rättegångskostnader som försäkrad vid förlikning under rättegång åtagit sig att betala till
motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt försäkrad att
betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.
11.4.3 Undantagna kostnader
Försäkringen lämnar inte ersättning för
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-

eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för den försäkrade
eller annan försäkrad
- verkställighet av dom, beslut eller avtal
- merkostnader som uppstår om försäkrad anlitar flera ombud eller byter ombud
- ersättning till skiljemän
11.5 Högsta ersättningsbelopp
Försäkringsgivarens åtagande att betala ersättning är vid varje skada begränsad till 2 bas belopp.
En tvist anses föreligga om den försäkrade och annan försäkrad står på samma sida. Även om den
försäkrade har flera tvister skall de räknas som en tvist om yrkandena stöder sig på väsentligen samma
grund.
11.6 Självrisk
Självrisken är vid varje skada 20 % av kostnaderna, dock lägst 20 % av basbeloppet.
11.7 Återkrav
I den mån ersättning lämnats genom försäkringen övertar Försäkringsgivaren den försäkrads rätt att
kräva ersättning.
12 Överfallsskydd (personskada)
12.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld om brottet begåtts
av person som den försäkrade ofrivilligt kommit i kontakt med.
Begränsning
Försäkringen gäller inte i den mån gärningsmannen förmår betala skadeståndet.
12.2 Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringsgivaren betalar normalt inte skada som försäkrad har tillfogats
- när den försäkrade var påverkad av alkohol, sömnmedel, läkemedelsmissbruk eller narkotiska
medel, om den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan
- när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas
- i samband med att försäkrad gjort sig skyldig till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan
leda till dagsböter eller högre straff.
Ej heller ersätts
- skadestånd som endast grundar sig på medgivande
- skadestånd som grundas på överlåtelse från den som är direkt ersättningsberättigad.
12.3 Vad försäkrad skall iaktta om han blir skadad
Vid skada måste den försäkrade visa att han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige är okänd
eller inte kan betala skadestånd.
Skada som kan medföra ersättningskrav skall anmälas till Försäkringsgivaren så snart som möjligt.
Dessutom skall den försäkrade göra polisanmälan på skadeorten och sända polisintyg till bolaget.
För att Försäkringsgivaren skall kunna lämna ersättning måste den försäkrade göra sannolikt att
försäkrad inte kan utfå ersättning av gärningsmannen.
Om det är ovisst om han kan betala måste den försäkrade – om Försäkringsgivaren så begär – föra
talan mot honom. Om Försäkringsgivaren begär att den försäkrade för talan betalar Försäkringsgivaren
rättegångskostnader som inte kan ersättas genom den allmänna rättshjälpen.
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För att Försäkringsgivaren skall kunna avgöra om försäkrad behöver föra talan i rättegången eller ej är
det av största betydelse att den försäkrade så fort som möjligt lämnar Försäkringsgivaren alla
upplysningar av betydelse.
12.4 Högsta ersättningsbelopp
Försäkringsgivaren åtagande att betala ersättning är vid varje skada begränsat till 15 bas belopp.
Ersättningen bestäms enligt reglerna i 5 kap Skadeståndslagen.
Det händer att domstol jämkar skadeståndet på grund av gärningsmannens personliga förhållande (t ex
minderårighet, sinnessjukdom eller ekonomiska förhållanden). Försäkringsgivaren betalar i sådana fall
fullt skadestånd utan jämkning, inom ramen för högsta ersättningen. Utdömer domstol på grund av
medgivande eller annan anledning högre belopp än vad som är praxis enligt skadeståndsrätten lämnas
dock ersättning med högst det belopp som skulle utdömts enligt skadeståndsreglerna.
13 Allmänna bestämmelser
13.1 Reglering av skada
13.1.1 Anmälan och ersättningskrav
Skada skall anmälas till Försäkringsgivaren utan dröjsmål och senast inom 6 månader.
Framställs kravet senare är Försäkringsgivaren fritt från ansvar.
Skadeanmälan skall undertecknas av arbetsgivaren och den som begär ersättning.
Dessutom skall den som begär ersättning
- vid stöld, inbrott, rån eller överfall göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat och sända
in intyg härom till Försäkringsgivaren
- vid skada som inträffat under transport eller på hotell anmäla skadan till transportföretaget resp.
hotellet
- vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg från transportföretaget
- lämna specificerat krav på ersättning
- om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Försäkringsgivaren om detta
- på begäran av Försäkringsgivaren lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis,
läkarintyg och andra handlingar som Försäkringsgivaren behöver för att reglera skadan.
13.2 Flygolycksfall och krigsrisker
13.2.1 Flygolycksfall
Försäkringen gäller under flygning, bara när försäkrad är passagerare på nationalitetsbetecknat
luftfartyg. Till passagerare räknas endast person ombord som inte har eller utför uppdrag utan samband
med framförandet av flygplanet eller servicen ombord.
13.2.2 Krigsskador
Vistas den försäkrade i eller reser till område som drabbats av krig, krigs liknande händelser,
inbördeskrig, revolution eller uppror gäller försäkringen under förutsättning att av Försäkringsgivaren
begärd och av riskökningen betingad högre premie betalats.
Undantag
Försäkringen gäller inte för
- skada som uppkommer till följd av att den försäkrade deltar i krig eller andra oroligheter eller
tar befattning därmed som reporter eller dylikt
- skada som skulle ersättas enligt 12. Överfallsskydd (personskada).
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Begränsning
Försäkringsbeloppet vid krigsskador begränsas till ett sammanlagt högsta årligt belopp för invaliditetsresp. dödsfallsskador om 15 basbelopp med begränsning till 5 basbelopp för varje dödad eller skadad
person.
Har försäkrad flera olycksfallsförsäkringar hos ett eller flera försäkringsbolag är försäkringsbeloppen
enligt denna försäkring för invaliditet och dödsfall genom krig eller andra här nämnda oroligheter
begränsade så att de tillsammans med motsvarande belopp enligt de övriga försäkringarna inte
överstiger i 4.8 angivna belopp.
Beloppet fördelas på de olika försäkringarna i förhållande till deras ansvarighet enligt det aktuella
försäkringsmomentet.
13.2.3 Atomskador
Olycksfallsskada genom atomkärnprocess omfattas av försäkringen.
Begränsning
Samma begränsning som för krigsskador enligt 13.2.2 gäller för atomskador.
DEFINITIONER
Ekonomisk invaliditet
Med ekonomisk invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning med minst 50 % av den
skadades arbetsförmåga på grund av olycksfallet.
Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats och
Försäkringskassan beviljat förtidspension enligt lagen om allmän försäkring.
Invaliditet
Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av kroppsfunktion
(medicinsk invaliditet) eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 % till följd av
skadan (ekonomisk invaliditet).
Bedömning av invaliditetsgraden sker enligt reglerna för medicinsk och ekonomisk invaliditet. (se
punkt 4.2.1 och 4.2.2)
Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas istället ersättning beräknad efter den
medicinska invaliditetsgraden om detta leder till högre ersättning. Ersättning kan aldrig lämnas för
både medicinsk och ekonomisk invaliditet.
Medicinsk invaliditet
Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställts oberoende av
den försäkrades yrke och arbetsförhållande eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen skall
objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, förlust av
sinnesorgan eller inre organ.
Nära anhörig
Med nära anhörig avses här make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar och
annan person med vilken försäkrad sammanlever.
Olycksfallsskada
Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre
händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) och som medfört läkarbesök. Med olycksfallsskada
jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan
skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallsskadan.
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Resehandlingar
Med resehandlingar avses
- resecheckar, bensin- och restaurangkuponger, biljetter, pass, lift- och green feekort.

Stöldbegärlig egendom
Med stöldbegärlig egendom avses
- föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar
- antikviteter och konstverk, äkta mattor, fick- och armbandsur, pälsar och pälsverk
- datorer inkl programvara och kommunikationsutrustning (t ex telefoner, telefax, mobiltelefoner
och personsökare)
- kameror, projektorer, kikare, musikinstrument, bandspelare, skivspelare, förstärkare,
högtalaranläggningar, radio-, TV- och videoapparater samt tillbehör till nu uppräknade föremål
(även band, kassetter och skivor)
- vapen, vin och sprit.
Tjänsteresa
Med tjänsteresa avses även resa inom den anställdes stationeringsort. Resan skall vara beordrad
och/eller bekostad av arbetsgivaren. Resa mellan den försäkrades bostad och arbetsplats räknas inte
som tjänsteresa.
Vänteersättning
Med vänteersättning avses den ersättning som utbetalas årligen fram till den tidpunkt då den definitiva
invaliditetsgraden har fastställts.
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