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När, var, hur och för vem försäkringen gäller

Råd inför resan

Försäkringen gäller vid tjänsteresa, max 365 dagar i följd,
samt under max 45 dagars utlandssemester i samband med
tjänsteresa utomlands. Alla resor i tjänsten omfattas. Även
resor där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men
arbetstagaren eller annan bekostar resan, omfattas.

www.aig.se/travelguide Logga in med ert försäkringsnummer.

Försäkringsinformation

Försäkringen gäller i hela världen.
Anmälan krävs för resa till Afghanistan, Irak, Nord-Korea,
Tjetjenien och Somalia.
Försäkringen gäller för alla anställda, förtroendevalda samt
personer utsedda av kommunen. Även elever, praktikanter
med flera, under resor och praktik ingår.

Vid behov av akut hjälp
Ring AIG 24-timmars Assistans:
+45-38-488076
email: sos@sos.dk
Åtgärder vid skada
Anmäl förlust, överfall och liknande till polis på platsen. Om
detta är omöjligt kan anmälan göras på annan ort. Skada som
inträffar på hotell eller under transport ska dessutom anmälas
till hotellet respektive transportföretaget

Försäkringen gäller utan självrisk.
Att tänka på
Kostnader som beräknas överstiga 10 000 kr ska
godkännas av AIG eller AIG 24-timmars-Assistans
Sjukdom, olycksfall och tandskador:
I första hand ska allmän, fri eller subventionerad, sjukeller tandvårdsförmån utnyttjas, t ex via allmän försäkring
och EU-konvention, alternativt tecknad sjuk- eller
tandvårdsförsäkring.
Första läkar- eller tandläkarbesöket ska göras på resmålet.
Vid tandbesvär ersätts kostnader för tillfällig behandling på
resmålet, vid olycksfall även för fortsatt behandling.
Bagage:
Aktsamhet om egendomen krävs, särskilt för pengar och
stöldbegärlig egendom (t ex datorer), som exempelvis inte
får checkas in eller lämnas kvar i fordon.
Försening:
Bagageförsening på utresan: Ersättning lämnas för skäliga
kostnader av nödvändiga inköp av kläder och
hygienartiklar. I vissa fall även vid hemresa. Belopp och
detaljer finns på nästa sida.
Försening av allmänt färdmedel: Skäliga merkostnader
ersätts, t ex för hotellrum och mat. I första hand ska
ersättning begäras från transportören.

Se till att alltid få med kvitton, läkarintyg, polisrapport och
motsvarande.
Anmäl skada skriftligt så snart som möjligt, till
AIG Europe Limited
Group Plus Claims
Box 3506
103 69 Stockholm
Skadeblankett kan hämtas från www.aig.se
Skadeblanketten ska skrivas under av representant för
företaget, t ex närmaste chef.
Bifoga kvitton, polisanmälan och intyg i original.
Frågor om anmäld skada: 08-506 920 20
E-mail: bti@aig.com
Säkerhetsföreskrifter och anvisningar måste följas för att full
ersättning ska lämnas vid skada.

To whom it may concern:
This person is by his/her employer insured with AIG Europe
Limited. The insurance covers reasonable costs in case of
personal accident or acute illness. AIG Europe will advance or
guarantee payment.

In case of emergency:
Call AIG 24-hours-Assistance;
+45-38-488076, email:sos@sos.dk

Försäkringens omfattning

Försäkringsbelopp Kommentar
SEK

Sjukdom & olycksfall
Läkekostnader
Läkar-, sjukhusvård och behandling
Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
Medicin och hjälpmedel
Tandbehandling

Obegränsat
5 behandlingar
Obegränsat
Obegränsat

Nödvändiga och skäliga kostnader
Utan remiss
Nödvändiga och skäliga kostnader
Efter olycksfall samt även tillfällig behandling vid akut
värk
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader

Resekostnader
Kostnader för läkarintyg
Hemtransport
Begravning på plats
Merkostnader
Skadade kläder efter olycksfall
Ersättare efter olycksfall
Resor efter olycksfall
Kost, logi och hemresa
Resa, kost och logi för närstående personer

Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
75 000 kr

Sjukhusvistelse utomlands
Rehabiliteringskostnader efter olycksfall
Vård- och behandling
Träning och omskolning
Tekniska förändringar
Hjälpmedel
Övrig ersättning
Vanprydande ärr efter olycksfall

600 kr / dag , max ett år

Även andra personliga tillhörigheter
Om den försäkrade avlider eller måste sluta sitt arbete
Särskilt transportmedel mellan hem och arbetsplats
Vid förlängd vistelse
Vid allvarlig sjukdom eller olycksfall, för obegränsat
antal personer. Inhämta först godkännande från AIG
Merkostnader för att underlätta vistelsen

50 000
50 000
50 000
50 000

Av hem/arbetsplats/bil
Ortopediska hjälpmedel

Återhämtning efter sjukdom eller olycksfall

100 / dag (200 vid intensivvård),
max ett år

Invaliditets- och dödsfallsersättning efter olycksfall
Medicinsk invaliditet och
Ekonomisk invaliditet
Förlamning
Dödsfall
Försvinnande

25 000
50 000
5 000
Under längst 60 dagar
Under längst 60 dagar

700 000

700 000
350 000
700 000
700 000

Dödsfallsersättning efter sjukdom och infektion

700 000

Överfall
Kris

750 000
Upp till 10 behandlingar, max 25 000
kr

Egendom
Personlig lösegendom
Företagets lösegendom
Rese- och värdehandlingar
Pengar
Utökat skydd för utländska pengar samt resecheckar
Bedrägeri med kreditkort
Merkostnader efter allrisk-skada
Merkostnader vid nyckelstöld
Försening
Försening av bagage
ingen karens
efter 36 timmar
Försening av allmänt färdmedel
Missad avresa

70 000
30 000
25 000
10 000

Ersättning kan fås från båda momenten, upp till
försäkringsbeloppet
Vid total förlamning, utöver invaliditetsersättningen
t o m 17 år 50 000, fr o m 75 år 200 000
Om den försäkrade försvunnit efter naturkatastrof
eller extremt väder.
Försäkringsgivare är Catlin Underwriting Agencies
Limited, 20 Gracechurch Street, London, EC3V 0BG
Skadestånd
Efter traumatisk upplevelse eller för de anhöriga
efter försäkrads död.
Allrisk
Ersätts med nyvärde
Ersätts med marknadsvärde
Försäkring gäller även 120 timmar före och efter resan

25 000
10 000
10 000
5 000
10 000 ytterligare
5 000
30 000

Förlängd vistelse p g a terrorism eller naturkatastrof
Självrisk
Skada på privat personbil eller hem/villa

30 000

Skada på korttidshyrd bil
Privat ansvar
Rättsskydd
Borgensumma
Avbeställning
Avbeställningskostnader

15 000
40 000 000
250 000
500 000

Avbruten resa
Merkostnader för hemresa i förtid

Enligt försäkringsbeloppet för medicinsk
invaliditet samt ärrtabell
Vid sjukskrivning eller sjukhusvistelse

15 000

Vid utresa, samt vid hemresa om ny tjänsteresa
ska påbörjas inom 48 timmar
Vid utresa
Karens 4 timmar
På grund av händelse som ej kan förutses eller
förhindras
Kost, logi och resor. Karens 24 timmar
Självrisken ersätts efter det att skadan är reglerad
av bil/hem/villaförsäkring.
Självrisken ersätts.
Person- eller sakskada
För privatperson.

30 000 per biljett,
max 150 000 per tillfälle

Vid försäkrads/anhörigs olycksfall /sjukdom
/dödsfall, naturkatastrof eller allvarlig skada

50 000

Till följd av anhörig/kollegas olycksfall /sjukdom
/dödsfall eller allvarlig skada

Ersättares resa eller Outnyttjade resekostnader samt återresa
Kidnappning, kapning och tagning av gisslan
Fysiskt och psykiskt lidande
Resa, kost och logi

50 000

Konsultkostnader vid kidnappning för lösensumma
Myndighetsbeslut
Evakuering
Karantän, terror m m
Eftersökning och räddning
Assistans

1 000 000

3 000 / dag
200 000

500 000
30 000
150 000
Obegränsat

Under längst 90 dygn
För närstående som reser till det område där
den försäkrade befinner sig
AIG ordnar konsulter
Merkostnader för resa och uppehälle
Vid försvinnande eller olycksfall/ sjukdom
T ex betalningsgarantier och transporter

