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Försäkringsbrev - Business Flex
Försäkringsnummer 30301101
Försäkringstagare

Medförsäkrade
bolag

Region Skåne (Skåne läns landsting)
Regionstyrelsen
205 01 Malmö
Region Skåne Holding
Skåne Care
Business Region Skåne
Tourism in Skåne
Invest in Skåne
Event in Skåne
Film i Skåne
Innovation i Skåne
Malmö Opera och Musikteater
Skånes Dansteater
Folktandvården Skåne AB
Stiftelsen Skånska Landskap
Stiftelsen OD Krooks Donation M län
Stiftelsen OD Krooks Donation L län
Stiftelsen Jur Dr H Cavallis Donationsfond
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne
Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvård
HSH N CRC Malmö AB

Huvudförfallodatum 2022-01-01
Försäkringsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Försäkringstyp

Business Flex

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor nr. 702.

Premie

SEK 152 008,00

Mäklarprovision

Mäklarprovision är inte inkluderad

Mäklare

79166 / Söderberg & Partners - Samordnad Offentlig HT 2017

Särskilda
upplysningar

Försäkringen gäller i hela världen, dock inte i länder/områden där Svenska
Utrikesdepartementet avråder från inresa (för mer information, se aktuella
försäkringsvillkor)
Vid gruppresor bestående av fler försäkrade som deltar, ska föranmälan göras till
Gouda om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger 100 MSEK.
För mer information, se aktuella försäkringsvillkor.
Vid egendomsskada ska kvitton i original skickas till Gouda för full ersättning, om inte
annat framgår av försäkringsvillkoren.
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Försäkringen omfattar även samtliga utländska besökare till försäkringstagaren.
Försäkringen träder i kraft när den besökande anländer till Sverige och upphör att gälla
i samband med att den besökande lämnar Sverige. Försäkringen gäller även i
Schengen-området om resa sker efter att den besökande anlänt till Sverige.
Försäkringen gäller med en självrisk om EUR 100 per skadetillfälle
Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt personer utsedda
av försäkringstagaren att delta under tjänsteresa. Alla resor i tjänsten omfattas, både
närresor men även resor som ingår i den försäkrades dagliga verksamhet.
Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik
(subsidiärt).
Med subsidiär försäkring förstås att försäkringen gäller sekundärt i förhållande till alla
övriga försäkringar som omfattar den försäkrade. Omfattas inträffad skadehändelse av
annan försäkring faller således försäkringsskyddet i den subsidiära försäkringen bort.
Om annat försäkringsskydd saknas gäller dock den subsidiära försäkring som tecknats
genom Gouda fullt ut i enlighet med gällande försäkringsvillkor. En försäkrad som
genom Gouda tecknat en subsidiär försäkring kan aldrig erhålla dubbel ersättning, det
vill säga ersättning från såväl Gouda som annan/andra försäkringsgivare, oavsett
skadehändelse och tillämpliga försäkringsmoment.
Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande,
men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas även.
Åldersbegränsningen enligt moment C.3.4 punkt 11 i villkor 702 tillämpas inte
avseende invaliditets- och dödsfallsersättning.
Försäkringen täcker ej för kostnader vid sjukdom/skada som beror på ett medicinskt
tillstånd som visat symptom senare än 6 månader före det att försäkringen börjat gälla.
Försäkringen omfattar företagets dator/surfplatta/mobiltelefon som medtas av
försäkrad på privat resa överstigande 24 timmar, utan samband med anslutande
tjänsteresa. Försäkringen gäller med högsta ersättningsbelopp 10 000 SEK.
Följande gäller för personer som inte är bosatta i Norden och inte inskrivna i nordisk
försäkringskassa:
Försäkringen gäller endast under tjänsteresa som företas utanför det land där den
anställde är stadigvarande bosatt. I händelse av skada som kräver hemtransport,
ersätter försäkringen sådan transport men ej kostnader för fortsatt vård i
bosättningslandet.
För ensamkommande flyktingbarn kan undantaget från kravet på folkbokföring i
Norden beviljas om ett av nedanstående kriterier är uppfyllda:
- Den försäkrade (elev/praktikant) innehar ett permanent uppehållstillståndskort
- Den försäkrade (elev/praktikant) innehar ett tillfälligt uppehållstillståndskort (detta ska
vara giltigt vid en eventuell skada)
- Migrationsverket bekräftar, vid registerkontroll av
ärendenummer/beteckningsnummer, att den försäkrade (elev/praktikant) vid
skadetillfället har en behörig giltighetstid på sitt tillstånd/ansökan.
Försäkringen är utökad till att gälla även under tjänsteresor där mindre än 50 % av
restiden utgör arbetstid.
Försäkringsbeloppet avseende invaliditet och dödsfall på grund av olycksfall samt
sjukdom/smitta för elever och praktikanter gäller med 800 000 SEK för invaliditet och
400 000 SEK vid dödsfall.
Kravet om att akuta tandskador p.g.a. olycksfall skall behandlas på skadeorten, enligt
gällande villkor, tillämpas inte. Dock måste den försäkrade uppsöka tandläkare inom
24 timmar från hemkomst.
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Försäkringsavtalet avser avtalsperiod om 2018-01-01-2020-12-31 med rätt till två (2)
optionsår, till och med 2022-12-31. Efter 2022-12-31 upphör avtalet automatiskt. Den
upphandlande myndigheten/enheten har rätt att i enlighet med 17 kap. 17 § LOU eller
16 kap. 17 § LUF avsluta kontraktet om någon av de i dessa paragrafer angivna
förutsättningarna är för handen.
Ändringar av premiesatser och/eller villkor skall för att kunna tillämpas, aviseras senast
sex månader före årsförfallodagen. Om den upphandlade myndigheten/enheten inte
accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande
årsförfallodag. Vid väsentligt brott mot avtalet äger parterna rätt att omgående häva
avtalet eller begränsa det, vad avser omfattning, om inte rättelse sker inom 30 dagar
efter skriftlig tillsägelse därom.
Fakturan gäller med 30 dagars betalningstid netto från fakturans ankomstdag
upphandlade myndigheten/enheten eller 35 dagar netto från fakturans ankomstdag till
försäkringsförmedlaren. Administrativa avgifter tillkommer ej. Vid utebliven betalning
kan försäkringens giltighet tidigast upphöra efter det att normala påminnelse- och
kravrutiner samt uppsägning av försäkringsavtal har utförts från Goudas sida.
Premiefaktura kommer att utställas för varje juridisk person.
Om ett omfattat skadeärende inträffar innan försäkringspremien blivit inbetald till
Gouda, men efter försäkringens startdatum, kan skadeersättning tidigast utbetalas när
premien kommit Gouda tillhanda. Detta gäller inte i de fall där fakturapåminnelse
skickats till försäkringstagaren och försäkringspremien förblir obetald efter att
påminnelsefristen om 14 dagar passerat.
Försäkringsavtalet inkluderar premieutvecklingsgaranti under avtalstiden.
Premieutvecklingsgarantin avser en garanti om att premien inför respektive
försäkringsår maximalt kan höjas med motsvarande 10 %. Gouda kan motivera en
eventuell premiehöjning av kraftigt försämrat skaderesultat i jämförelse med
skadeutfall i samband med anbudsförfrågan.
Försäkringsbrevet, accepterat anbud, samt förfrågningsunderlag utgör tillsammans
med aktuella försäkringsvillkor försäkringsskyddet.
Försäkringen gäller utan krav på redovisning av resdagar, dock kan försäkrad vid
eventuell skada behöva redovisa reseperiod/semesterdagar i anslutning till
tjänsteresan.
Ersättning lämnas inte för kostnad/er för olycksfall, sjukdom eller skada, som på ett
avgörande sätt orsakats av att den försäkrade var påverkad av alkohol.
Försäkringen gäller ej under utryckning eller övriga räddningsarbeten.
Försäkringen är, mot en tilläggspremie, utökad avseende kumulrisken att gälla upp till
200MSEK, utan något krav på anmälan.
Stad / Datum för
utfärdande

Stockholm / 2020-12-09

Produktfaktablad för er försäkring
Produktfaktabladet ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Ni hittar det här.
Du finner mer information om hur vi behandlar personupplysningar här.
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Kontaktinformation
Gouda Reseförsäkring
Telefon: +46 (0) 8 615 28 00
E-post:
business@gouda-rf.se
Web:
www.gouda-rf.se

Söderberg & Partners - Samordnad Offentlig HT
2017

Vid en akut skada kontakta:
Gouda Alarm
Telefon: +45 33 15 60 60
E-post:
alarm@gouda-rf.se

Övriga skador ska anmälas till:
Gouda Reseförsäkring
Telefon:
+46 (0)8-615 28 00
E-post:
businessclaims@gouda-rf.se
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Försäkringsomfattning och premieöversikt
Antal anställda

36 719 anställda samt 1 000 elever

Tjänsteresans längd

Max 365 dagar

Premie

SEK 152 008,00

Premie per anställd/elev

SEK 4,03

Omfattning

Högsta
ersättningsbelopp
per person

Sjukdom, skada och olycksfall
Vårdkostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader

Sjuktransport

Nödvändiga och skäliga kostnader

Hemtransport

Nödvändiga och skäliga kostnader

Alternativ vård

Nödvändiga och skäliga kostnader

Läkarintyg

Nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader vid sjukhusvistelse

15 000

Tandvård vid akuta besvär

Nödvändiga och skäliga kostnader

Tandvård vid olycksfall

Nödvändiga och skäliga kostnader

Ändrat förläggningssätt

Maximalt 60 dagar

Skadade personliga tillhörigheter vid olycksfall
Tillkallelse - Hemkallelse
Ledsagare
Resor med särskilt transportmedel

2 000
Max 2 anhöriga
Maximalt 60 dagar
Nödvändiga och skäliga kostnader

Träning och omskolning

25 000

Konvalescensersättning

12 000 SEK (2 000 SEK per månad)

Förändring av miljö

25 000

Hjälpmedel

10 000

Ersättare

25 000

Resegaranti
Sjukledsagare

Nödvändiga och skäliga kostnader
Max 2 anhöriga

Reseavbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Utplacering av ersättningsperson

Nödvändiga och skäliga kostnader

Återupptagen tjänsteresa efter avbrott

Nödvändiga och skäliga kostnader

Outnyttjad resekostnad om ingen ersättare sänds ut eller om den
försäkrade ej återupptar sin tjänsteresa
Försening allmänt färdmedel över 3 timmar
Missad avresa

50 000
5 000
30 000

Olycksfall
Medicinsk invaliditet

1 000 000

Ekonomisk invaliditet

1 000 000

Dödsfall pga olycksfall

1 000 000

Dödsfall pga sjukdom/smitta

1 000 000

Hjälpmedel

30 000

Egendom
Personlig lösegendom

80 000

- varav stöldbegärlig egendom

30 000
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Företagets egendom

30 000

Resehandlingar

30 000

Kontanter

5 000

Merkostnader i samband med egendomsskada

5 000

Bagageförsening
Vid utresa

6 000

Vid utresa, ytterligare ersättning efter 24 h

6 000

Vid hemresa

1 500

Ansvarsskydd
Rättsskydd

10 000 000
250 000

Personlig säkerhet & krishantering
Akut kristerapi och krispsykologisk behandling
Personskada vid överfall

25 000
750 000

Krigsskador

Maximalt 90 dagar

Evakuering

50 000

Oförmåga att resa ut ur krigsdrabbat land/område

50 000

Kidnappning & gisslantagning - Ersättning för psykiskt / fysiskt lidande
Kidnappning & gisslantagning - Transport, kost och logi för två nära
anhöriga
Självriskskydd
AVBESTÄLLNING: Vid avbeställning eller ombokning av resa
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Allmän information
Följande gäller om inte annat är avtalat och framgår av särskilda upplysningar ovan.
Vem försäkringen gäller för
Anställda, ägare och delägare hos försäkringstagaren omfattas av försäkringen. Försäkringen kan även utvidgas
till att omfatta försäkringstagarens lednings- och styrelsemedlemmar, skriftligt inbjudna gäster, medresande
maka-/make/sambo, registrerad partner och barn. Det ska framgå av försäkringsbrevet om försäkringen gäller
med denna utvidgade omfattning.
Försäkringen gäller för personer som är bosatta i Norden och inskrivna i nordisk allmän försäkringskassa, om inte
annat framgår av särskilda upplysningar ovan.
När försäkringen gäller
Försäkringen gäller i hela världen (se dock särskilda upplysningar ovan), i så många dagar i en följd som framgår
av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även under semester som är i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands
under högst 45 dagar. Semesterperioden kan ej överstiga halva tjänstereseperioden.
Trygghet
Blir den försäkrade sjuk eller skadad, ska Gouda Alarm kontaktas. Larmcentralen har öppet dygnet runt och kan
vägleda den drabbade i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier.
Gouda Alarms läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid tillgängliga – allt för att den försäkrade ska
känna sig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.
Omfattning
Försäkringens omfattning och högsta ersättningsbelopp framgår av översikten ovan.
Beloppen gäller per person/skadetillfälle. Vid skadereglering gäller aktuella, fullständiga villkor för
tjänsteresevillkor Business FLEX.
I händelse av skada
Akut skada som behöver omedelbar assistans ska anmälas till:
Gouda Alarm
Telefon: + 45 33 15 60 60
E-post: alarm@gouda.dk
Fax: +45 33 15 60 61
Adress
A.C. Meyers Vænge 9
2450 Köpenhamn
DENMARK
Övriga skador ska anmälas till:
Gouda skadeavdelning
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon: 08 615 28 00
E-post: businessclaims@gouda-rf.se
Skadeanmälan
Vid inträffad skada ska en skadeanmälan fyllas i och skickas till Gouda tillsammans med eventuella läkarintyg,
kvitton, polisanmälan eller övriga, relevanta underlag.
Blankett kan skrivas ut från hemsidan, www.gouda-rf.se, beställas via e-post businessclaims@gouda-rf.se eller
telefon 08 615 28 00.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial org.nr 516407-0384.
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