Du är försäkrad genom TCO
TCO och dess medlemsförbund har tecknat försäkringar hos Folksam för anställda, förtroendevalda
och medlemmar i följande förbund:

Vilka försäkringar gäller för vem?
Förbundsanställd:

Medlemmar och andra deltagare
i kurser och konferenser:

Förtroendevald:

Tjänstereseförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Tjänstereseförsäkring
Olycksfallsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller förtroendevalda, anställda, övriga uppdragstagare samt medföljande barn under 18 år, maka eller
sambo vid resa med uppdrag för den försäkrades räkning i
hela världen, dock med undantag för de länder/områden till
vilka Utrikesdepartementet och/eller Folkhälsomyndigheten
helt eller delvis avråder resa.
Försäkringen kan även omfatta anställda som åker på
tjänsteresa till krigsområden. Kontakta Folksam för en
separat offert.
Försäkringen gäller för utländska besökare på besök inom
Norden och som saknar egen försäkring. Försäkringsbeloppet
är 10 prisbasbelopp* per skada och omfattar kostnadsersättning vid sjukdom eller olycksfall. Invaliditet-och
dödsfallsbelopp omfattas inte.
Försäkringen gäller vid tjänsteresa under sammanhängande
tid av 210 dagar. Försäkringen gäller även vid semester
i högst 14 dagar i samband med uppdrag för försäkrads
räkning. Även medförsäkrade omfattas.
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Försäkringen gäller vid tjänsteresa.
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för
sjukvård och tandvård samt resor i samband med vård och
behandling. Försäkringen omfattar även:

Folksam
Adress, 106 60 Stockholm
Besök Bohusgatan 14, Stockholm
folksam.se

• Reseavbrott – gäller för merkostnader för återresa och ny
utresa om den försäkrade tvingas avbryta tjänsteresan
tidigare än beräknat på grund av att t.ex. nära anhörig
i Sverige blir allvarligt sjuk.
• Resgodsskydd – gäller för plötslig och oförutsedd fysisk
skada på eller förlust av medförd egendom.
• Förseningsskydd – betalar 3 000 kronor om den försäkrade
eller dess resgods blir försenat mer än fyra timmar.
• Ansvar-och rättskydd för privatperson – omfattar skadeståndsskyldighet upp till 5 000 000 kronor för person- eller
sakskada och rättsskydd vid tvist upp till 5 prisbasbelopp.
• Överfallsskydd – gäller vid personskada genom misshandel
eller annat uppsåtligt fysiskt våld och ersätter upp till
1 000 000 kronor.
• Ersättning vid dödsfall är 20 prisbasbelopp
• Kristerapiförsäkring – om du själv råkar ut för eller
bevittnar en traumatisk händelse ersätts kostnad för
samtalsterapi under max 10 tillfällen.
• Avbeställningsskydd – ersätter kostnader för researrangemang som måste avbokas på grund av en ersättningsbar
skada och det inte går att boka om. Högsta ersättning är
30 000 kronor per person och totalt 90 000 kronor för
samtliga försäkrade.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar
när försäkrade medlemmar utför facklig verksamhet för
försäkrad organisations räkning utanför medlemmens
arbetsplats.
Försäkringen omfattar medlemmar under deltagande i
av försäkrad organisation anordnad konferens, läger eller
kursverksamhet med direkt anknytning till organisationens
verksamhet.
Försäkringen gäller även vid anordnad försäkrad konferens,
läger eller kurs som syftar till ökad kunskap om organisationens verksamhet eller verksamhetsfält och där även icke
medlemmar deltar är också dessa personer försäkrade.
Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten.
Ersättningsmoment som ingår i försäkringen:
• Olycksfallsersättning		
1 000 kronor
• Akutersättning			
1 000 kronor
Detta gäller vid läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid
i en följd.
Därefter gäller följande:
• 1 000 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
• 1 000 kronor om du vårdas ytterligare 15 dagar
Därefter ersätts 33 kr per dag från dag 31 i högst 150 dagar.
•
•
•
•
•
•

Tandskador			Nödvändiga skador
Medicinsk Invaliditet		
25 prisbasbelopp
Ekonomisk Invaliditet		
25 prisbasbelopp
Dödsfall pga. olycksfallsskada 1 prisbasbelopp
Kristerapi			
Högst 10 behandlingar
Ärr – ersättning lämnas för ärr som uppstått vid olycksfall
om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst.

Detta är en kortfattat beskrivning vad försäkringarna
innehåller. Fullständiga villkor finns att hämta på folksam.se
*Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt på folksam.se/tco
Du kan även ringa oss på 0771-950 950.
När du är utomlands ska du kontakta SOS International
om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Den servicen
ingår bara i tjänstereseförsäkringen. SOS international är
bemannade dygnet runt för att alltid kunna ge dig hjälp på
telefon +46-8-13 60 60.
I anmälan ska du alltid ange ditt förbunds försäkringsnummer
(se tabellen).

TCO

Org.nr

Försäkringsnr
Tjänstereseförsäkring

Försäkringsnr
Olycksfallsförsäkring

802003-5252

422154

–
K 66557

Fackförbundet ST

802003-2101

422161

Finansförbundet

802000-2559

422155

K 66551

Forena

802001-1535

422156

K 66552

Försvarsförbundet

802001-1493

422157

K 66543

Journalistförbundet 802001-6492

422158

K 66553

Lärarförbundet

802015-5050

422159

K 66554

Polisförbundet

802002-6780

422160

K 66556

SYMF

802011-3232

422162

K 66547

Teaterförbundet

802003-4453

422163

K 66544

TULL-KUST

802003-5898

422164

K 66545

Vision

802001-8019

422165

K 66558

Vårdförbundet

802001-5239

422166

K 66559

