
 

 
 

Tjänstereseförsäkring 
 

Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring AB, Stockholm Sweden 
 

Försäkringsnummer: SP 898868 
 

Begynnelsedag: 2015-01-01 
 

Försäkrade: Försäkringen gäller för elever i gymnasieskolor och vid vuxenutbildning genom Göteborgs Stads Utbildningsförvaltning.  
 
När och var försäkringen gäller: Hela världen, dygnet runt, i maximalt 365 dagar i följd. Försäkringen omfattar även förrättningar inom 
verksamhetsorten och gäller under maximalt 14 dagars semester i direkt samband med tjänsteresa 

 

Information och frågor: Information kring försäkringen och kontaktvägar finns på www.if.se/iftravel 
 

Vid icke akuta skador 
 

Icke akuta skador hanteras av If Skadeförsäkring AB i Sverige. Skadeanmälningar görs företrädesvis via webben genom att använda 
formulären på www.if.se/iftravel. 

 
Om du har problem med att använda webformulären, vänligen skicka ett mejl eller ring: 
Mejl skadeservice@if.se 
Postadress If, F 200, SE-106 80 Stockholm, Sverige 
Telefon +46 (0)40 148 250 

 
 Vid akuta skador   

Vid akut sjukdom, olycksfall eller vid behov av hemtransport ska du alltid kontakta Ifs larmcentral hos SOS International. Vid kontakt uppge 
alltid försäkringsnumret SP898868. 

 
SOS International A/S 
Telefon    +46 (0)8 792 71 31 (dygnet runt) 
Fax +46 (0)8 792 71 80 
Mejl sos@if.se 

 
Information innan och under resa 

 
Besök World Wise (www.world-wise.dk) för landspecifik fakta rörande resesäkerhet och hälsovårdsrelaterad information. 

 
Inloggningsuppgifter; 
Användarnamn goteborgstad1 
Lösenord                  goteborgstad1 

 
Försäkringsintyg 

 
När du ansöker om visum till vissa länder är det ofta nödvändigt att bifoga ett intyg om försäkring till visumansökan. Ifyllningsbart intyg 
finner du på www.if.se/iftravel. 

 

Vänligen notera att när du ansöker om visum till Ryssland i Stockholm så accepterar de ryska myndigheterna endast originalhandlingar. 
Beställning av dessa intyg görs via mejl till eb.industrial@if.se. Följande information krävs för att If ska kunna utfärda ett intyg: 
Försäkringsnummer, namn på den som ska resa, personnummer, tidsperiod för visumet samt adress dit intyget ska skickas. 

 

If strävar efter att utfärda originalintyget inom 24 timmar, men rekommenderar dig beställa intyget minst en vecka innan visumansökan 
behövs lämnas in. 
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Försäkringssammanfattning - Policy SP898868 
 

OMFATTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP 

Läkekostnader Nödvändiga och skäliga 
Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga 
Graviditetskontroll och förlossning Nödvändiga och skäliga 
Resor för vård och behandling Nödvändiga och skäliga 

 
Tandvård 
Akut tandbehandling oavsett orsak Nödvändiga och skäliga 
Tandbehandling vid olycksfall Nödvändiga och skäliga 

 
Förlorade resdagar SEK 50 000 
Hemtransport Nödvändiga och skäliga 
Begravning på plats Nödvändiga och skäliga 

 
Reseavbrott 
Återbetalning av outnyttjade rese- och/eller hotellkostnader SEK 50 000 
Merkostnader för hemresa Nödvändiga och skäliga 
Återresa till placeringsorten Nödvändiga och skäliga 

 
Ledsagare Nödvändiga och skäliga 
Tillkalla nära anhöriga Nödvändiga och skäliga 

 
Dagsersättning vid sjukhusvistelse utomlands, max 365 dagar SEK 600 per dag 
Konvalescensersättning per månad i maximalt 6 månader SEK 2 000 per månad 
Behandling hos kiropraktor, naprapat, sjukgymnast, utan remiss 5 behandlingar 

 
Rehabilitering och hjälpmedel SEK 40 000 
− varav rehabilitering SEK 27 000 
− varav tekniska förändringar i bostad och hjälpmedel SEK 13 000 

 
Återresa Nödvändiga och skäliga 
Ersättares resa Nödvändiga och skäliga 

 
Kristerapi 10 behandlingar 

 
Katastrof 
Vid naturkatastrof, allvarliga epidemier, krig och politiska oroligheter Nödvändiga och skäliga 
Merkostnader vid förlängd vistelse SEK 50 000 
Eftersökning och räddning SEK 150 000 per person, 

SEK 1 500 000 per skadehändelse 
Bagageförsening 
Ingen karens SEK 10 000 
Vid mer än 24 timmar, ytterligare SEK 6 000 
Vid hemresa, ingen karens SEK 5 000 
Vid ny tjänsteresa inom 48 timmar, ytterligare SEK 6000 
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader in enlighet med resans syfte, 
upp till ovanstående försäkringsbelopp, för införskaffning av kläder och hygienartiklar 

 
Resestartskydd SEK 30 000 
Försening av allmänt färdmedel, efter 3 timmar SEK 10 000 
 
Avbeställningsskydd SEK 30 000 per person  
 SEK 200 000 per skadehändelse 
Resgods 
Personlig egendom SEK 100 000 
− varav stöldbegärlig SEK 50 000 
− varav resehandlingar SEK 30 000 
− varav värdehandlingar SEK 44 500 (1 prisbasbelopp) 
− varav pengar SEK 8 000 
− varav merkostnader vid ersättningsbar egendomsskada SEK 15 000 
Försäkringen gäller även för egendom som den försäkrade lånat eller hyrt för personligt bruk, och detta gäller även för sportutrustning.  
 
 
 
 
 
 
 



Arbetsgivarens egendom SEK 50 000 
− varav stöldbegärlig SEK 50 000 
− varav resehandlingar SEK 30 000 
− varav värdehandlingar SEK 44 500 (1 prisbasbelopp) 
− varav pengar SEK 8 000 

 
 
Medicinsk invaliditet vid olycksfall SEK 1 000 000 
Ekonomisk invaliditet vid olycksfall SEK 1 000 000 

 
Medicinsk invaliditet vid sjukdom och smitta SEK 1 000 000 
Ekonomisk invaliditet vid sjukdom och smitta                                                                                                                     SEK 1 000 000 

 
Dödsfall vid olycksfall, inklusive försvinnande                                                                                                                           SEK 1 000 000 
För försäkrad under 18 år                                                                                                                SEK 50 000 

 
Dödsfall vid sjukdom och smitta                                                                                                                                                   SEK 1 000 000 
För försäkrad under 18 år                                                                                                                                                               SEK 50 000 

 
Privat ansvar                                                                                                                                                                                     SEK 10 000 000 
Privat rättsskydd                                                                                                                                                                              SEK 250 000 
Överfallsersättning                                                                                                                                                                          SEK 750 000 
Dagsersättning på grund av kidnappning, max 90 dagar                                                                                                        SEK 2 500 per dag 

 
Självriskskydd 
Privat hemförsäkring                                                                                                                                                               Obegränsat 
Privat bilförsäkring                                                                                                                                      Obegränsat 
Hyrbilsförsäkring                                                                                                                                                                      SEK 15 000 
Personbil på leasingkontrakt SEK   6 000 

 
 
 

Detta dokument är en sammanfattning av Göteborgs Stads tjänstereseförsäkring. Om det är några skillnader mellan denna sammanfattning 
och försäkringsbrevet, har försäkringsbrevet företräde 


