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ÄNDRINGAR I VILLKOR GRT40

Tjänstereseförsäkring
Från 2019-01-01

I Försäkringens giltighet och omfattning
1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen omfattar nu även VD, styrelseledamot, konsult och praktikant som reser på försäkringstagarens uppdrag.

2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Vid semester i anslutning till tjänsteresa utanför Sverige gäller försäkringen nu under 14 dagar (tidigare 3
dagar).

3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Hänvisning till Smittskyddsinstitutet har tagits bort. Nu gäller endast UD:s avrådan.

II Sjuk- och olycksfallsförsäkring
1.1.2 TANDVÅRD (NYTT)
Vid tandbehandling på grund av olycksfall och där behandlingen enligt tandläkaren måste skjutas upp, kan
detta godkännas om behandlingen påbörjas inom tre år och avslutas inom fem år från olyckstillfället. Måste
behandlingen senareläggas på grund av den försäkrades ålder kan detta ske tills den försäkrade fyllt 25 år.
1.1.2.1 UNDANTAG VID TANDVÅRD (NYTT)
Försäkringen omfattar inte tandbehandling där behandlingsbehovet med övervägande sannolikhet fanns
redan innan tjänsteresan påbörjades.
Försäkringen ersätter inte heller fullföljandet av behandling som redan påbörjats innan den försäkrade reste
på tjänsteresa.
1.1.3 KOSTNADER VID SJUKHUSVISTELSE
Ersättning lämnas för kostnader vid sjukhusvistelse utomlands, dock högst 600 SEK per dygn i längst 365
dygn. Tidigare lämnades ersättning med högst 300 SEK/dygn i längst 60 dygn.
1.1.5 RESEKOSTNADER (NYTT)
Ersättning lämnas nu även för resa med egen bil med 1,80 SEK per kilometer.
1.1.7 MERKOSTNAD FÖR LEDSAGARE (NYTT)
Ersättning lämnas nu även för merkostnader för ledsagare vid hemtransport eller annan sjuk- transport där
ledsagare är nödvändig.
1.1.8 MERKOSTNAD FÖR KOST OCH LOGI (NYTT)
Ersättning lämnas nu även för skäliga merkostnader för kost, logi och hemresa vid förlängd vistelse till följd
av sjukdom eller olycksfall, under längst 60 dagar.
1.1.12 ÅTERHÄMTNING/KONVALESCENSERSÄTTNING (NYTT)
Ersättning lämnas nu även för återhämtning/konvalescens vid minst 30 dagars hel sjukskrivning med 2 000
SEK per månad i högst sex månader.
1.1.13 KOSTNADER FÖR LEGITIMERAD KIROPRAKTOR, NAPRAPAT ELLER SJUKGYMNAST (NYTT)
Ersättning lämnas nu även för upp till fem besök hos legitimerad kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast
utan remiss.
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2 Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall
2.2.3 TRÄNING OCH OMSKOLNING (NYTT)
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader, dock högst med SEK 60 000, för arbetsträning och
rehabilitering. Alternativt ersätts omskolningskostnader om den försäkrade inte kan utföra sina normala arbetsuppgifter efter olycksfallet. För att ersättning ska kunna utgå ska den medicinska invaliditeten på grund
av olycksfallet ha fastställts till minst 15 % och kostnaden på förhand vara godkänd av oss.
2.2.4 TEKNISK FÖRÄNDRING AV MILJÖ (NYTT)
För att underlätta för den försäkrade att utföra sina arbetsuppgifter efter ett olycksfall, lämnas ersättning
för nödvändiga och skäliga kostnader, dock högst med SEK 60 000, för tekniska förändringar av arbetsplatsen, ordinarie bostadsmiljö alternativt privat fordon. För att ersättning ska kunna utgå ska den medicinska
invaliditeten på grund av olycksfallet ha fastställts till minst 15 % och kostnaden på förhand vara godkänd av
oss.

3 UNDANTAG
3.1 OLYCKSFALL
Förtydligande om att med olycksfall avses inte självmord eller försök till självmord.
3.2 RISKFYLLD AKTIVITET
Motorsport och sport innehållande slag och sparkar har lagts till som exempel på undantagen aktivitet.
3.3 ÖVRIGA UNDANTAG
Ersättning lämnas nu inte heller för kostnader
• om den försäkrade av läkare avråtts från att påbörja sin tjänsteresa
• som avser inkomstförlust
• Som kan ersättas från annat håll enligt… försäkring eller skadestånd.

6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Nya säkerhetsföreskrifter:
• Om kostnaderna - med undantag för akut behandling - beräknas överstiga SEK 10 000 ska kostnaderna 		
i förväg godkännas av oss eller SOS International i Köpenhamn. Anhörigs resa till allvarligt sjuk eller 		
olycksfallsdrabbad eller avliden ska alltid godkännas i förväg.
• Efter bedömning av oss eller SOS International i Köpenhamn har vi rätt att påfordra att den försäkrade 		
återvänder till Sverige för fortsatt behandling.
• All vård ska vara ordinerad av behandlande läkare eller tandläkare på platsen för sjukdomen eller olycksfallet och alla kostnader ska kunna styrkas med kvitton, läkarintyg eller motsvarande intyg i original.
• Det första läkar- eller tandläkarbesöket ska göras under pågående tjänsteresa.
• Behandlande och intygande läkare eller tandläkare ska vara behörig och ojävig.

IV Kidnappning
2 HÖGSTA ERSÄTTNING
Högsta ersättning vid kidnappning har begränsats till 250 000 SEK.

VI Resgodsskydd
2.2 FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringsbeloppen har ändrats till:
•
•
•
•
•
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Personlig lös egendom
– varav stöldbegärlig egendom
Arbetsgivares egendom
Resehandlingar
Pengar
Merkostnader

SEK 80 000 (tidigare 50 000)
SEK 30 000 (tidigare 20 000)
SEK 30 000 (tidigare 20 000)
SEK 30 000 (tidigare 20 000)
SEK 5 000 (oförändrat)
SEK 5 000 (oförändrat)
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VII Försening
1.2 RESEFÖRSENING
Ersättning lämnas nu om allmänt färdmedel försenats med mer än 3 timmar. Tidigare ingen karens.

2 UNDANTAG
Ersättning lämnas inte
• för kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan försäkring, författning, konvention eller 		
skadestånd
• vid försening orsakad av konkurs eller myndighets ingripande
• vid strejk, fackliga åtgärder eller lockout som utbrutit eller varslats innan resan påbörjats.
3.1 HÖGSTA ERSÄTTNING VID RESGODSFÖRSENING
Ersättning lämnas vid försening med mer än
• 4 timmar av bagage, intill SEK 5 000 (tidigare 3 000)
• 24 timmar av bagage, ytterligare intill SEK 5 000 (tidigare 3 000 efter 48 timmar).

VIII Reseavbrott/Ersättningsresa
1.1 MERKOSTNAD FÖR HEMRESA
Ersättning lämnas nu även om försäkrad tvingas avbryta tjänsteresan tidigare än beräknat, på grund av att
• allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall eller dödsfall som drabbat arbetskollega som är med på resan 		
och som omfattas av samma försäkring
• allvarlig skada eller inbrott som inträffat på arbetsplatsen eller i den försäkrades privata bostad i Sverige
och som kräver den försäkrades omedelbara hemresa. Med allvarlig skada eller inbrott menas att hela
eller väsentlig del av bostaden eller arbetsplatsen drabbas av till exempel brand eller inbrott med
omfattande skadegörelse eller egendomsförlust som följd
• att den försäkrade råkar ut för en plötslig och oförutsedd händelse eller hamnar i en oförutsedd situation
på resmålet som omöjliggör ett affärsmässigt utförande av det planerade tjänsteuppdraget.
1.2 NY UTRESA ELLER ERSÄTTNINGSRESA
Samma ändring som 1.1 ovan.

2 FÖRSÄKRINGSBELOPP – HÖGSTA ERSÄTTNING
Högsta ersättning är 50 000 SEK oavsett kostnadsslag.

X Evakuering och Myndighetsavspärrning (Nytt)
1 MERKOSTNAD VID EVAKUERING (NYTT)
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för återresa till hemorten om det område som
den försäkrade vistas i blir klassat som krigsområde/högriskområde av Utrikesdepartementet.
Merkostnader för hemresa kan även lämnas, efter godkännande av oss, om område inom 50 km från den
försäkrades vistelseort drabbas av krig, krigsliknande händelse, revolution, uppror, upplopp eller terror eller
som drabbats av en plötslig och oförutsedd naturhändelse av stor omfattning, som av lokal myndighet betraktas som en katastrofsituation.

2 MERKOSTNADER VID MYNDIGHETSAVSPÄRRNINGAR (NYTT)
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för inköp av bl.a. kläder, hygienartiklar eller annan
nödvändig kostnad för tjänsteresans ändamål om den försäkrade inte har åtkomst till sina privata tillhörigheter på grund av att det tillfälliga boendet som den försäkrade vistas vid är avspärrat på myndighets begäran.
Avspärrningen ska överstiga tre timmar och ska kunna styrkas med intyg eller liknande från myndighet eller
behörig person från det tillfälliga boendet.

3 UNDANTAG
Ersättning för hemresa lämnas endast om den försäkrade lämnar vistelseorten vid första möjliga tillfälle,
dock senast inom 14 dagar, räknat från det datum området klassats som krigsområde/ högriskområde eller
drabbats av ovan nämnda händelser.
Merutgifter för hemresa för deltagare i sådan sällskapsresa som omfattas av Resegarantilagen omfattas inte
av försäkringen.
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4 SÄKERHETSFÖRESKRIFT
Om kostnaderna beräknas överstiga 10 000 SEK ska kostnaden i förväg godkännas av oss. Om så inte sker
lämnas ersättning endast för de kostnader vi finner vara nödvändiga och skäliga.

5 HÖGSTA ERSÄTTNING
5.1 MERKOSTNAD VID EVAKUERING
Högsta ersättning utgör 50 000 SEK per försäkrad.
5.2 MERKOSTNAD VID MYNDIGHETSAVSPÄRRNING
Högsta ersättning utgör 5 000 SEK per försäkrad.

XIII Avbeställningsförsäkring (Tilläggsavtal)
3 HÖGSTA ERSÄTTNING
Högsta ersättning utgör 30 000 SEK, dock högst 150 000 för samtliga resenärer vid samma skadetillfälle
(tidigare högst 20 000 SEK och sammanlagt högst 100 000 SEK).

4 SJÄLVRISK
Försäkringen gäller nu utan självrisk (tidigare 20 % av skadebeloppet, dock lägst 500 SEK).
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