
Vill du som arbetsgivare erbjuda dina anställda 

ett bra försäkringsskydd som gäller även vid 

distans- och hemarbete?

Nu kan arbetsgivare teckna Olycksfall - Distans, 

en olycksfallsförsäkring som ger ett kompletterande 

försäkringsskydd utöver TFA.

OLYCKSFALL – DISTANS 
– Ett komplement till Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)



Distansarbete och arbete hemifrån blir allt 
vanligare. Det kan dock påverka försäkrings-
skyddet för de anställda då det i många fall har 
brister. TFA har begränsningar för arbetstagare 
som arbetar utanför ordinarie arbetsplats.  
Genom att teckna Olycksfall – Distans kan 
arbetsgivare teckna ett kompletterande försäk-
ringsskydd som ger anställda ett extra skydd 
vid hemabete.

Försäkringen gäller
Tillägget ger en ekonomisk trygghet och stöd vid händelse 
av olycka där TFA inte gäller vid hemarbete men skulle gällt 
om man var på sin ordinarie arbetsplats.

Gäller för försäkringstagare mellan 16-70 år, 
måndag - fredag kl. 7.00 - 19.00.

Gruppförsäkring – definierbar grupp där varje grupp redo-
visas med antal försäkrade.

Nordeuropa Försäkring

Försäkringen gäller för  
följande händelser
• Ersättning för ekonomisk invaliditet – max 25 pbb
• Ersättning för medicinsk invaliditet – max 25 pbb
• Nödvändiga och skäliga merkostnader på grund 

av olycksfallsskada – max 1 pbb
• Ersättning dödsfall vid olycksfall – max 1 pbb
• Kostnad för rehabilitering och handikapphjälpmedel 

– max 2 pbb
• Tandskadekostnader – 100%
 
Det är inte möjligt att få ersättning för både medicinsk- 
och ekonomisk invaliditet.

Hur gäller TFA?
Olycksfall - distans gäller när TFA inte gäller vid hemarbete men skulle ha gällt vid arbete på arbetsplatsen.

Gäller TFA när jag: Vid hemarbete Vid arbete på ordinarie arbetsplats

• Svarar på arbetsrelaterade 
   mail vid datorn

• Talar med en kund/leverantör/    
   kollega när jag sitter vid min   
   dator

• Åker från hemmet till/från  
   kundbesök under arbetstid

• Åker till arbetsplatsen för att  
   hämta dator, telefon, post  
   o.dyl

• Hämtar kaffe

• Går på toaletten

• Arbetsrelaterat telefonsamtal  
   i en telefon som arbetsgivaren  
   försett mig med när jag går  
   runt i huset/lägenheten/kontoret

• Tar paus och går ut för att 
   handla mjölk

• Tar paus och går ut och 
   tar luft

• Tar paus och går ut och 
   hämtar tidning

NejJa Troligtvis - behöver utredas


