
 

Förnyelseinformation  
Tjänstereseförsäkring 
K 69:8 

Från och med 2016-12-01  

Nedan följer information om ändringar av betydelse. I övrigt har en del ändringar gjorts i förtydligande syfte och 
av redaktionell karaktär. Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet 
gäller de fullständiga villkoren. 

Det fullständiga villkoret finns att hämta på www.modernaforsakringar.se/foretagindustri 
under fliken ”Villkorsbank/Aktuella villkor”. 

 

Försäkringens giltighet och omfattning 
 
1 Vem försäkringen gäller för 
Förtydligat att försäkrad person ska vara stadigvarande bosatt i land inom Norden (bosättningslandet) och försäkrad i 
allmän försäkringskassa i hemlandet. 

1.1 Undantag 
Några nya undantag har tillkommit: 
Person bosatt utanför Norden 
Person som har sin arbetsplats på fartyg, tåg eller flygplan 
Konsulter och personal från bemanningsföretag när de utför sitt ordinarie dagliga arbete/uppdrag hos uppdragsgivarna. 

 
Yrkeskategorier som utför sitt arbete på olika ställen i form av bygg- och anläggningsarbete, chaufförer, reparatörer, 
montörer, installatörer och servicetekniker. Tilläggsavtal kan tecknas för att de ska omfattas av försäkringen. 

 

2 När försäkringen gäller 
Försäkringen har utökats till att gälla för tjänsteresa i högst 365 dagar (tidigare 60 dagar). I anslutning till tjänsteresa gäller 
försäkringen även för semester i högst sju dygn (tidigare tre dygn). 

3 Var försäkringen gäller 
Förtydligande var försäkringen gäller och att försäkringen inte gäller då UD (Utrikesdepartementet) avråder från resa. 

 
4 Högsta ersättning 
Utökning av Modernas sammanlagda ersättningsskyldighet till 100 000 000 SEK vid en och samma skadehändelse 
och gemensamt för samtliga försäkrade (tidigare 20 000 000 SEK). 

 
Sjuk- och olycksfallsförsäkring 
Avsnittet har skrivits om och fått ny numrering i förtydligande syfte. 
 
1.1.1 Nya undantag: 
vid sport innehållande sparkar och slag 
motorsporter expeditions- och 
äventyrsverksamhet stuntman eller liknande 
förlorad arbetsinkomst 
kostnad som omfattas av trafikförsäkring, patientförsäkring eller försäkring vid arbetsskada 
olycksfall som omfattas av överfallsförsäkringen eller skada som undantas i 
överfallsförsäkringen. 

 
1.2.9 Invaliditet 
Höjning av ersättning vid 100 % invaliditet före fyllda 65 år 700 000 SEK (tidigare 400 000 SEK) om inte annat framgår 
av försäkringsbrevet. 

 
1.2.10 Försäkringen har utökats att även omfatta ersättning för vanprydande ärr. 

 
Överfallsförsäkring 
2 Nya undantag: 
då skada har tillfogats den försäkrade av annan som också omfattas av 
försäkringen för skada som gärningsmannen tillfogat den försäkrade i sin 
tjänsteutövning 
om den försäkrade skadas av nära anhörig. 

 

http://www.modernaforsakringar.se/foretagindustri
http://www.modernaforsakringar.se/foretagindustri


 

Resgodsskydd allrisk 
Avsnittet har fått ny numrering i förtydligande syfte. 
 
2.3 Nya undantag 
Försäkringen gäller inte för egendom som lämnas i till exempel bil som parkeras vid flygplats, järnvägs- eller busstation eller 
hamn. 
Försäkringen gäller inte heller om stöldbegärlig egendom, pengar och värdehandlingar samt resehandlingar lämnas kvar i 
tex en bil oavsett hur länge. 

 
3 Skadevärderingsregler 
Ny hänvisning till Modernas Hem-, villa och fritidshusförsäkring för värdering av personlig lösegendom och för företagets 
egendom hänvisning till Modernas villkor för företag avseende egendomsförsäkring. 

 
4 Säkerhetsföreskrifter 
4.1.1 Förtydligande av Säkerhetsföreskrifterna för förvaring av egendom. 
Egendomen får inte förvaras synlig för obehörig, och om det är möjligt förvarad i skåp låda eller liknande. 
Om Pengar, resehandlingar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom förvaras i tex hotellrum ska de låsas in i SAFE 
box/kassafack. Om egendomen är för stor för inlåsning i SAFEbox/Kassafack ska den låsas in i tex resväska eller skåp. 
I annat fall kan ersättningen sättas ned vanligtvis med 25 %. Vid allvarlig försumlighet kan den försäkrade bli helt utan 
ersättning. 

 
Försening 
Förtydligande av ersättning vid försening. Avsnittet uppdelat i ”Resgodsförsening” och ”Försening av allmänt färdmedel” 
och ”Resestartskydd”. 
 
1.3 Resestartskydd 
Specificerat vilka slags händelser försäkringen gäller för: 
Om allmänt färdmedel försenats av väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka 
trafikolycka med annat fordon under förutsättning att olyckan kräver bärgning av fordonet och att olyckan inträffat under 
den försäkrades direkta färd till flygplats, tågstation, busshållplats eller fartygshamn. 
Tidigare gällde försäkringen om orsaken till den missade avresan var händelse som den försäkrade inte själv kunnat 
förutse eller förhindra. 
1.4 Nya undantag: konkurs, lockout, strejk eller andra av arbetsgivare eller fackliga representanter vidtagna åtgärder, 
ingripande av tullmyndighet eller annan myndighet. 

Reseavbrott/Ersättningsresa 
Helt nytt avsnitt för ”Hemresa på grund av skada i den privata bostaden eller på företaget”. Utökning av ersättningsbelopp 
till högst 50 000 SEK per försäkrad för varje avsnitt i försäkringen för reseavbrott. Tidigare gällde högst 25 000 SEK för 
rese- och hotellkostnader och högst 15 000 SEK för resekostnader. 

 
Självriskskydd 
Förtydligande att med privat bil likställs leasingbil. 

 
Ansvar gällande privatperson 
2.1 Försäkringen har ändrats att gälla för ”när skadan inträffar” till att gälla för ”skada som den försäkrade orsakat” under 
försäkringstiden (som i privatvillkoret). 
 
2.3 Förtydligande att försäkringen omfattar person-och sakskada (samt förmögenhetsskada som är en direkt följd av sådan 
skada) men inte ren förmögenhetsskada. 
 
3 Omskrivna undantag, 3.1 har bytt namn från Omhändertagen egendom till Hyrd, lånad egendom med mera. Leasad 
egendom har lagts till i uppräkningen av undantagen egendom. De tidigare separata undantagen Trafikansvar, Fartyg och 
ansvar på sjön och Flyg-och flygplatsansvar har lagts ihop till 3.3 ”Fordon och farkoster”. 
Nya undantag 3.5 vid Yrkes-och tjänsteutövning samt förvärvsverksamhet, 3.6 Atomskada, 3.7 Samma försäkring och 3.8 
Avtal. 
 
4 Försäkringsbeloppet är höjt från 5 000 000 SEK till 10 000 000 SEK. 

 
Rättsskydd gällande för privatperson 
2 Ny villkorspunkt. ”När försäkringen gäller”, där framgår att den försäkrade kan få rättsskydd om försäkringen gäller när 
tvisten uppkommer. I samma punkt andra stycket finns också förtydligande kring när tvist anses uppstå. 

 

4 Undantag 
4.1 Undantaget är anpassat för privatperson (t ex är tvister som rör familjerättens områden undantagna). 
Punkten 4.3 för tvist angående överlåtet anspråk och 4.4 borgensåtagande eller liknande har separerats i två olika punkter. 



 

 
 
 

5 Försäkringsbeloppet är höjt till 5 prisbasbelopp (tidigare 150 000 SEK). Även förtydligande kring när en tvist 
anses föreligga. 

 
7 Tilläggstext som maximerar ersättningen per timme till timkostnadsnormen enligt rättshjälpslagen vid tvister i Sverige 
eller motsvarande lagstiftning utomlands (om sådan finns). 
I punkt 8 gällande ombud har gjorts förtydligande gällande vad som avses med lämpligt ombud, samt så 
har villkorsbestämmelsen justerats så att den även passar vid tvister utanför Sverige. 

 
Atomskador samt skador inom krigs- och högriskområde 
Helt nytt avsnitt att försäkringen gäller för olycksfall i samband med atomskador. I avsnittet framgår också att försäkringen 
gäller i 30 dagar (tidigare 14 dagar) om den försäkrade redan befinner sig i land/område som klassas som krigs- och 
högriskområde. 

 
Definitioner – Förklaringar 
Nya och omskrivna definitioner – Förklaringar: 
Akut sjukdom 
Allmänt färdmedel 
Bostad 
Bosättningsland 
Förmånstagare 
Naturkatastrof 
Nära anhöriga 
Ordinarie arbetsplats 
Stöldbegärlig egendom i tjänstereseförsäkring 
Tjänsteresa 
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