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Du är försäkrad genom TCO
TCO har tecknat försäkringar hos Trygg-Hansa, för anställda, förtroendevalda och 
medlemmar i följande förbund: 

För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för dig som är förbundsanställd och för dig 
som är förtroendevald, tills du fyller 70 år. Den gäller även för 
din maka, make, registrerade partner eller sambo samt dina 
barn under 21 år, när de följer med dig på en tjänsteresa för  
förbundet. 

Var och när gäller försäkringen?
Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen, vid tjänsteresor 
under en sammanhängande tid av upp till 210 dagar. Som tjäns-

teresa för dig som är förtroendevald räknas resor i samband 
med ditt fackliga uppdrag.

Dessutom gäller försäkringen i upp till 14 dagar när du tar se-
mester i samband med en tjänsteresa för förbundet. Även din 
medresenär är då försäkrad. 

Hur stor är självrisken?
Du betalar bara självrisk om du behöver rättsskydd som privat-
person. I övrigt gäller tjänstereseförsäkringen helt utan självrisk.

Kontakta oss
Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18
Skadeservice: 07701-111 500 vardagar kl 8-17
trygghansa.se

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Förbundsanställd

Tjänstereseförsäkring

Förtroendevald

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Medlemmar och andra deltagare i 
kurser och konferenser

Vilka försäkringar gäller för vem?
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För vad gäller försäkringen?
Genom tjänstereseförsäkringen kan du få hjälp och ersättning 
för en rad händelser som kan drabba dig under en tjänsteresa 
för förbundet.

Avbeställningsskydd
Du kan få ersättning om du måste avbeställa en köpt resa/rese-
arrangemang för att resan inte kan genomföras på grund av 
sjukdom eller ett olycksfall. Läkarintyg krävs. Skyddet gäller 
biljetter som inte är ombokningsbara. 

Högsta ersättningen är 25 000 kr per försäkrad person eller 
sammanlagt 75 000 kr för flera försäkrade.

Resestartskydd
Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga extrakostna-
der, om du blir försenad till den plats där tjänsteresan med flyg, 
tåg eller buss ska börja. Förutsättningen är att din försening 
beror på en trafikolycka eller liknande. 

Högsta ersättningen är 20 000 kr.

Reseförsening
Vi kan ersätta dina nödvändiga och skäliga extrakostnader för 
kost och logi upp till 3 000 kr, om du reser med ett allmänt färd-
medel (flyg, buss, tåg eller båt) som blir mer än fyra timmar  
försenat.

Försenat resgods
Vi kan ersätta dina inköp av nödvändiga kläder och toalettar-
tiklar med upp till 3 000 kr, om ditt incheckade/polletterade  
bagage blir minst fyra timmar försenat till resmålet. Efter 48 
timmars försening ersätter vi dina inköp upp till 6 000 kr.

Skadat eller förlorat resgods
Du kan få ersättning för en skada på eller förlust av ditt bagage, 
om skadan/förlusten beror på en plötslig och oförutsedd  
händelse. 

Dina personliga ägodelar och företagets/förbundets egendom 
ersätts med totalt upp till 80 000 kr (varav stöldbegärlig  
egendom 20 000 kr), resehandlingar med upp till 15 000 kr och  
pengar med upp till 4 000 kr.

Vårdkostnader
Vi ersätter vårdkostnader om du skadas i ett olycksfall (max 5 
år efter skadan) och om du blir akut sjuk (upp till 60 dagar). Du 
får då ersättning för läkarvård, sjukhusvård, behandling och 
hjälpmedel som läkare förskriver för att skadan ska läka. 

Vi ersätter även nödvändiga resor för vård och behandling,  
liksom tandbehandling vid olycksfall. 

Reseavbrott
Vi ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och 
logi med upp till 3 000 kr per dag och försäkrad person, om en 
läkare ordinerar att restiden eller boendeformen måste ändras 
på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Dessutom ersätter 
vi dina merkostnader för transporten hem till Sverige. 

Om förbundet måste ha en ersättare för dig (när du har trans-
porterats hem) betalar vi resekostnader för ersättarens ut- och 
hemresa. Om du ska återuppta ditt arbete efter tillfrisknandet 
betalar vi även din resekostnad för ny utresa och hemresa.

Nära anhörigs resa till svårt sjuk
Du får ersättning för din hemresa om du tvingas avbryta tjäns-
teresan tidigare än planerat på grund av att en nära anhörig blir 
allvarligt sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada, och om en  
läkare bedömer tillståndet som livshotande:

Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för resa och uppe-
hälle för två nära anhöriga, om du blir sjuk eller råkar ut för en 
olycka utomlands och om en läkare bedömer att ditt tillstånd är 
livshotande.

Krisförsäkring
Om du själv råkar ut för eller bevittnar en traumatisk händelse, 
får du behandling i form av samtalsterapi hos en terapeut som 
vi hänvisar dig till. Behandlingen ska ske inom ett år efter den 
traumatiska händelsen.

Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen och  
resorna till och från behandlingen, eller högst 20 000 kr.

Överfallsskydd
Du kan ha rätt till ersättning om du blir utsatt för misshandel  
eller annat uppsåtligt fysiskt våld. Du får då ett fast belopp, 
som är olika stort beroende på vilket brott du utsatts för. 

Dessutom ersätter vi:
• tandvårdskostnader
• begravningskostnader upp till 30 000 kr 
• medicinsk och ekonomisk invaliditet, högsta ersättning är  
 sammanlagt 20 prisbasbelopp.

Invaliditet efter olycksfall
Du får ersättning om en olycksfallsskada leder till invaliditet. 
Storleken på ersättningen motsvaras av din invaliditetsgrad. 
Högsta ersättningen före 65 års ålder är 20 prisbasbelopp,  
efter fyllda 65 år 10 prisbasbelopp.

Du kan bara få denna ersättning om du inte får invaliditetser-
sättning från TCO:s olycksfallsförsäkring.

Dödsfall efter olycksfall
Vi betalar ut ett engångsbelopp på 20 prisbasbelopp om du skulle 
avlida på grund av ett olycksfall under försäkringsperioden.  
Ersättningen betalas ut till dödsboet om du inte har valt en  
annan förmånstagare.

Du kan bara få denna ersättning om du inte får dödsfallsersätt-
ning från TCO:s olycksfallsförsäkring.
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För vem gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen gäller för dig som är förtroendevald, 
och för medlemmar och andra deltagare i kurser och konferen-
ser som arrangeras av förbundet. Försäkringen gäller även för 
dina och deltagarnas barn under 18 år som följer med på sådana 
kurser och konferenser. 

Var och när gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen, dels när du utför förtroende-
uppdrag för ditt förbund, dels under de kurser och konferenser 
som arrangeras av förbundet. 

Försäkringen gäller även under resor till och från dessa  
uppdrag, kurser och konferenser.

För vad gäller försäkringen?
Försäkringens olika delar gäller vid olycksfallsskador, det vill 
säga kroppsskador som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig 
och yttre händelse.

Medicinsk och ekonomisk invaliditet
Vi betalar ut ett engångsbelopp om du drabbas av en beståen-
de nedsättning av funktionsförmågan eller arbetsförmågan  
efter ett olycksfall. Bedömningen av nedsättningen kan göras 
tidigast ett år efter olycksfallet.

Ersättningen räknas i procent av förbundets försäkringsbelopp 
och bestäms av hur nedsatt din förmåga är. Högsta ersättningen 
är 40 prisbasbelopp tills du fyller 46 år, sedan görs en ned-
trappning varje år.

Ärr
Du får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga 
förändringar efter en olycksfallsskada som krävt läkarbehand-
ling. Bedömningen av ärret kan göras tidigast ett år efter skadan. 

Ersättningens storlek påverkas av din ålder, hur ärret ser ut och 
var på kroppen det sitter, och bestäms av vår ersättningstabell.

Kostnader efter olycksfall
Om du skadas i ett olycksfall får du ersättning för dina kostnader 
i upp till fem år efter olycksfallet. Under den akuta behand-
lingstiden ersätter vi även nödvändiga merkostnader som du 
har, under förutsättning att olycksfallsskadan har krävt  
läkarbehandling.

Olycksfallsförsäkring
Några exempel:
• Besök hos läkare och tandläkare, inom offentlig vård.
• Resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen.
• Merkostnader för kläder, glasögon, hörapparat och  
 handikapphjälpmedel som har skadats vid olycksfallet.

Hjälpmedel
Du kan få ersättning för hjälpmedel om du drabbas av en bestå-
ende nedsättning av funktionsförmågan efter ett olycksfall. En 
läkare ska intyga att hjälpmedlen är nödvändiga för att lindra 
dina besvär. Kostnaderna ska godkännas av oss i förväg.

Kristerapi
Du får behandling hos en legitimerad psykolog som vi hänvisar 
dig till, om du drabbas av en krisreaktion inom ett år i samband 
med
• olycksfallsskada som omfattas av försäkringen
• nära anhörigs död
• överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts.

Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen, inklusive 
resorna till och från behandlingen.

Dödsfall
Vi betalar ut ett engångsbelopp (6 prisbasbelopp) om du skulle 
avlida på grund av ett olycksfall under försäkringsperioden.  
Ersättningen betalas ut till dödsboet om du inte har valt en  
annan förmånstagare.

Skadeståndskrav (ansvarsskydd)
Vi ställer upp för dig om du som privatperson krävs på skade-
stånd i samband med en egendoms- eller personskada. Vi utreder 
då om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som 
kräver skadestånd. 

Om det blir rättegång för vi din talan och betalar rättegångs-
kostnaderna. Vi betalar också det skadestånd som du kan vara 
skyldig att betala. Högsta ersättningen är 5 miljoner kr.

Rättstvist (rättsskydd)
I vissa tvister kan du som privatperson (i egenskap av resenär) 
få ersättning för advokat- och rättegångskostnader som inte 

betalas av samhällets rättshjälp. Högsta ersättningen är  
150 000 kr. 

För rättsskydd betalar du en självrisk. Den är 1 000 kr samt  
10 procent av den kostnad som överstiger 1 000 kr.

Självriskskydd
Om du under en tjänsteresa för förbundet råkar ut för en för-
säkringsskada på hemmaplan får du ersättning med upp till  
10 000 kr för de självrisker som du betalar till din hem- och  
bilförsäkring. 

Vi ersätter också självrisken om din privata bil skadas under en 
tjänsteresa för förbundet, om du inte själv är vållande till skadan.
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Bra att veta

Om du råkar ut för något
Om något händer kan du känna dig trygg med att du alltid får 
snabb hjälp från oss. För enklare ärenden, till exempel en  
sjukhusvistelse, räcker det oftast med ett enda samtal. 

Om skadan är akut når du oss dygnet runt. Du kan även göra din 
anmälan på trygghansa.se.

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.

I anmälan ska du alltid ange ditt förbunds försäkringsnummer 
(se tabellen).

Glöm inte försäkringsintyget
När du åker på tjänsteresa ska du alltid ta med dig ett intyg på 
att du har en giltig tjänstereseförsäkring. Intyget finns på vår 
webbplats, se trygghansa.se/tjansteresa.

Om du ska på tjänsteresa till Ryssland krävs ett särskilt intyg. 
Du behöver visa det både när du ansöker om visum och vid inresan. 
Kontakta kundservice så skickar vi det särskilda intyget till dig.

Org.nr Försäkringsnr 
Tjänsterese- 

försäkring

Försäkringsnr 
Olycksfalls- 

försäkring

Vårdförbundet  802001-5239 25-1117564 54286

SLF 802001-9918 25-1117608 54564

Polisförbundet 802002-6780 25-1117634 54287

Journalistförbundet 802001-6492 25-1117640 54289

Lärarförbundet 802015-5050 25-1117645 54278

FTF 802001-1535 25-1117650 54288

Vision 802001-8019 25-1117655 54291

Finansförbundet 802000-2559 25-1117656 54292

Fackförbundet ST 802003-2101 25-1117689 54293

Om du vill veta mer
Den som är försäkringsansvarig på ditt förbund kan svara på de 
flesta frågor om hur försäkringarna gäller för dig. Du kan också 
kontakta vår kundservice.

I den här broschyren sammanfattar vi vad som ingår i försäk-
ringarna. De fullständiga villkoren kan du få hos ditt förbund  
eller från kundservice. 

Så hanterar vi dina personuppgifter
När du lämnar dina personuppgifter till oss hanterar vi dem alltid 
enligt personuppgiftslagen. Du kan läsa mer om hanteringen 
och dina rättigheter på trygghansa.se/pul.

Försäkringsgivare, tillsynsmyndighet och  
tillämplig lag
Försäkringsgivare för denna försäkring är Codan Forsikring A/S 
genom Trygg-Hansa Försäkring filial. Danska Finanstillsynet är 
tillsynsmyndighet. Holmia Livförsäkring AB är försäkringsgivare 
för dödsfallsersättningen. Svenska Finansinspektionen är  
tillsynsmyndighet för Holmia Livförsäkring AB. Svensk lag  
tillämpas på TCO:s avtal med oss.


