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Försäkringsbrev - Business Flex
Försäkringsnummer 30302959
Försäkringstagare

Uddevalla kommun
Beställarid 105103
20270 MALMÖ

Medförsäkrade
bolag

Uddevalla Utvecklings AB
Uddevalla Vatten AB
Uddevalla Turisttrafik AB

Huvudförfallodatum 2020-01-01
Försäkringsperiod

2019-01-01 - 2019-12-31

Försäkringstyp

Business Flex

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor nr. 702.

Premie

SEK 39 325,00

Mäklarprovision

Mäklarprovision är inkluderad med 15 %.

Mäklare

79155 / S.P. Kinna

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.
Bortsett från momenten invaliditet- och dödsfallsersättning, gäller försäkringen utan
åldersgräns. För försäkrad som fyllt 70 år gäller maximalt försäkringsbelopp 300 000
SEK vid invaliditet och 100 000 SEK vid dödsfall. För personer under 18 år gäller
maximalt försäkringsbelopp 50 000 SEK vid dödsfall.
Vid egendomsskada ska kvitton i original skickas till Gouda för full ersättning, om inte
annat framgår av försäkringsvillkoren.
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Försäkringen gäller för samtliga anställda, förtroendevalda samt personer särskilt
utsedda av försäkringstagaren att delta under tjänsteresor (alla resor i tjänsten
omfattas).
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.
Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga ersättningsmoment förutom för moment
C.8, Rättsskydd (20 % kostnaden, minimum 1 000 SEK).
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.
Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande,
men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas även.
Försäkringsbrevet, accepterat anbud samt signerat avtal utgör tillsammans med
försäkringsvillkor nr. 702 försäkringsskyddet.
UTLÄNDSKA BESÖKARE
Försäkringen omfattar utländska besökare till försäkringstagaren om maximalt 100
besöksdagar per år, vid vistelse i Sverige. Försäkringen gäller för person upp till 70 år.
Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga ersättningsmoment.
Villkor 703 gäller för denna kategori.
Stad / Datum för
utfärdande

Stockholm / 2018-12-11

Kontaktinformation
Gouda Reseförsäkring
Telefon: +46 (0) 8 615 28 00
E-post:
business@gouda-rf.se
Web:
www.gouda-rf.se

S.P. Kinna

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

6 877 anställda samt 19 141 elever

Tjänsteresans längd

Max 365 dagar

Premie

SEK 39 325,00

Premie per anställd

SEK 2,10 samt SEK 1,30

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

2 000

Tillkallelse

Max 2 anhöriga

Ledsagare

Maximalt 60 dagar

Resor med särskilt transportmedel

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/sjukdom/smitta
Medicinsk invaliditet

500 000

Ekonomisk invaliditet

500 000

Dödsfall pga olycksfall

500 000

Dödsfall pga sjukdom/smitta

2 PBB

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
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Allmän information
Följande gäller om inte annat är avtalat och framgår av särskilda upplysningar ovan.
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för samtliga anställda som företar tjänsteresa för försäkringstagarens räkning. Även
medföljande make/maka/sambo/barn som reser med den försäkrade under tjänsteresa omfattas av försäkringen.
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 manga 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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