Tjänstereseförsäkring
Om tjänstereseförsäkringen

Viktiga undantag

Försäkringen tecknas av arbetsgivare men ägs av dig som
är försäkrad. Försäkringen gäller för dig som är anställd,
men kan också gälla för icke anställda om den har utökats
att gälla för medresenärer (se försäkringsbrevet).

Tjänstereseförsäkringen ersätter till exempel inte

Försäkringen gäller vid resor/uppdrag i tjänsten, från korta
uppdrag i företagets närområde till långa resor ut i världen.
Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de
länder/områden som UD (Utrikesdepartementet) avråder
från att resa till. Det är viktigt att du som försäkrad håller
dig informerad om vilka områden detta är.

Vad försäkringen ersätter
Tjänstereseförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga
vårdkostnader vid akut sjukdom och olycksfall. Ersättning
lämnas för läkekostnader och tandvård, merkostnader
såsom lokala resekostnader, hemresa, återresa, kost
och logi, kidnappning, kris, resegodsskydd, försening vid
incheckat bagage och överfall. För att försäkringen ska
gälla vid överfall är det viktigt att du som försäkrad gör en
polisanmälan på skadeorten och uppsöker sjukhus/läkare
för bedömning av personskadan.

Business Travel Insurance Certificate
While travelling, the holder of this card is insured with Moderna
Försäkringar. The insurance covers medical expenses as well as costs
for repatration in case of personal accident for a period of maximum
three years, in case of acute illness for maximum sixty days.

In case of emergency
Falck Global Assistance (providing 24-hour service)
Phone +46 8 684 128 88, Fax +46 8 684 128 89

Policy no.
Insured
Employed by
Fyll i företagets försäkringsnummer på kortet och ta med på resan. Numret kan
du få från din arbetsgivare, Moderna Försäkringar och/eller din försäkringsförmedlare.

• sjukdom och olycksfall som beror på att
vårdbehov förelåg redan då du som försäkrad
påbörjade tjänsteresan
• vissa riskfyllda aktiviteter som till exempel sport innehållande sparkar och slag, expeditioner, klättring på
berg, is, klippa, sport- eller idrottstävling eller anordnad
tävling för detta
• förlorad arbetsinkomst
• kostnad som har samband med graviditet
efter vecka 32
• kostnad för privat sjukvård i Norden
• kostnad för förebyggande hälsovård
• om den försäkrade utför brottslig handling
som enligt svensk lag är straffbelagt
• förlust av egendom som lämnas kvar i bil vid
övernattning.

Vid skada
Ring vår dygnet-runt alarmcentral på telefon
+46 8 684 128 88 vid akuta och allvarliga händelser
som kräver sjukhusvård.
Övriga ärenden anmäler du på:
modernaforsakringar.se/foretag eller på
telefon: 0200-21 21 20

