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Söderberg & Partners
Att: Lindskog, Mia
Box 5074
402 22 GÖTEBORG

Gäller försäkringsnummer SP2105650.

9CP93

Utskriftsdatum:
Försäkringsnummer:
Försäkringstid:

Öckerö kommun
Sockenvägen 13
475 80 ÖCKERÖ

25 november 2021
SP2105650.4.1
2022-01-01 - 2022-12-31

Hej!
Här kommer det nya avtalet för kommande
försäkringsperiod.
På följande sidor hittar du:
• ÖVERSIKT
Ger en bild av försäkringens innehåll.

SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR
FÖRSÄKRINGEN
1. Gå in på www.if.se/villkor
2. Skriv in koden 2105650.ZL5W1L

• FÖRSÄKRINGSSPECIFIKATION
Här ser du bland annat omfattning, självrisk och de
uppgifter försäkringen grundar sig på.
• VILLKOR
Innehåller alla detaljer om vad försäkringen gäller för
och vad vi kan hjälpa till med om det händer en skada.
Kontrollera uppgifterna i försäkringsspecifikationen,
om något är fel eller oklart ta kontakt enligt kontaktinformationen nedan.

Vänliga hälsningar
If
Kontaktuppgifter:
Söderberg & Partners
Lindskog, Mia

D1

Telefon: 070-101 61 11
Mejl: mia.lindskog@soderbergpartners.se
Adress: Box 5074, 40222 GÖTEBORG

If Skadeförsäkring AB (publ)
Postadress: 106 80 Stockholm
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna

Telefon: 0771 43 00 00
www.if.se

Org.nr: 516401-8102
Säte: Stockholm

Bra att veta

FÖRDELAR MED IF

NI KAN ALLTID NÅ OSS

OM DET HÄNDER EN SKADA

SNABB SKADEREGLERING

Dygnet runt alla dagar i veckan om det
hänt en skada.

Vi och våra samarbetspartners är alltid
beredda att omedelbart hjälpa till.

De flesta ärenden löser vi direkt!

LUGN, VI HJÄLPER ER

FÖRÄNDRINGAR ELLER FRÅGOR

Kontakta oss vid skada.
0771-815 818
if.se/skada

Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter
er försäkringsförmedlare har lämnat till If.
Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit sig
att fortlöpande sköta ert försäkringsskydd.

RESEFÖRSÄKRING
På if.se/travel kan ni se råd och tips inför resan samt
vem ni kan kontakta vid skada.
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Översikt
Försäkringstid:
2022-01-01 - 2022-12-31

Öckerö kommun
Organisationsnummer 212000-1280

PRIS FÖR TIDEN

Personförsäkring

Översikt

FÖRSÄKRAT

SEK 9 946

Anställda, förtroendevalda samt personer utsedda av kommunen
Tjänstereseförsäkring Extra
Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom
Avbeställning

Elever och praktikanter
Tjänstereseförsäkring Extra
Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom
Avbeställning

Försäkringsförmedlarens ersättning

SEK

SEK 9 946

Avtalet avser perioden 2019-01-01 - 2021-12-31 och inkluderar rätt för kommunen till förlängning till och med 2023-12-31.
Eventuella ändringar av premiesatser och/eller villkor kommer att aviseras minst sex månader före årsförfallodagen. Om kommunen inte
accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag.
Avtalet inkluderar premieutvecklingsgaranti under avtalstiden. Med premieutvecklingsgaranti avses en garanti att premien inför respektive
försäkringsår kan höjas med maximalt 10 %. If kommer inte att avisera om premiehöjning under avtalsperiodens första år.

Försäkringsspecifikation

TOTALT

Följande omständigheter omfattas inte av premieutvecklingsgarantin:
Förändringar i premieberäkningsunderlaget
Sedvanlig indexering
Normala undantag avseende aviseringar som leverantörer inte kontrollerar själv, som t ex myndighets pålaga eller väsentligt
fördyrande återförsäkringskostnader
Ett väsentligt förändrat skaderesultat.
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.
Försäkringen gäller som primär försäkring för elever och praktikanter under resor och praktik.
Försäkringen omfattar anställda/förtroendevalda/personer utsedda av kommunen/elever/praktikanter som inte är inskrivna i nordisk
försäkringskassa och/eller som saknar svenskt personnummer under tjänsteresa/praktik så länge antalet understiger 5 % av angivet antal
anställda/elever.

Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas.
Försäkringen omfattar egendom upp till 20 000 kr tillhörande kommunen som medtas av försäkrad på privat resa, som måste vara under minst
24 timmar, utan samband med anslutande tjänsteresa.
Priset per försäkringsnivå i översikten redovisas exklusive förmedlarens ersättning. Vid en eventuell återkallelse av förmedlarfullmakten
tillkommer Ifs distributionskostnader.
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Villkor

Försäkringen gäller inte för räddningstjänst- och ambulanspersonals utryckningar.

Översikt

Du hittar standardiserad information om försäkringarna (IPID) här: if.se/ipid

Översikt
Försäkringsspecifikation
Villkor
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Försäkringsspecifikation

Nyheter

Nyheter i tjänstereseförsäkringen
Vid förnyelsen ändras din och dina anställdas tjänstereseförsäkring. Ändringarna beskrivs övergripande i detta dokument. I försäkringsvillkoren
hittar du alltid aktuell försäkringsomfattning i detalj.

Översikt

Information om de försäkringsprodukter avtalet omfattar
Tjänstereseförsäkring

Personligt resgods
Det har förtydligats i villkoren vad som anses vara personligt resgods. Personligt resgods är medtaget av försäkrad för att använda till sig själv
under resan. Detta gäller oavsett om försäkrad äger, har hyrt eller lånat egendomen.
När försäkringen gäller
Definitionen för tjänsteresa framgår nu i den löpande villkorstexten under "När försäkringen gäller" istället för att framgå under "Definitioner".
Utrikesdepartementets avrådan
Det har förtydligats i villkoret att vi följer Utrikesdepartementets rekommendationer vad gäller farliga områden. Tidigare hänvisade villkoret till
www.if.se som i sin tur hänvisade till Utrikesdepartementets rekommendationer. Nu framgår det istället direkt av villkoret att det är
Utrikesdepartementets rekommendationer som avgör.
Avbeställning
Villkoret har ändrats avseende avbeställningar till följd av epidemi. Försäkringen täcker nu avbeställningar på grund av epidemi oavsett vilken
nivå av avrådan som Utrikesdepartementet har angivit, dock tidigast 72 timmar före avresa.

Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade är skyldig att följa flygbolagens regler och behandlande vårdpersonals rekommendationer angående resa i dennes hälsotillstånd.

Försäkringsspecifikation

Begränsning
Försäkringen täcker nu nödvändiga och skäliga kostnader för evakuering och karantän, efter uppmaning från Utrikesdepartementet eller
motsvarande myndighet på resmålet, i max 14 dagar.

Villkor
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Försäkringsspecifikation

Personförsäkring

Anställda, förtroendevalda samt personer utsedda av kommunen
Medlem i svensk socialförsäkring: Ja
Översikt

Antal personer: 1 199
Verksamhet: Övergripande offentlig förvaltning
Tjänstereseförsäkring Extra
Reseområde: Hela världen.
Krigszoner och andra farliga områden: Ingår inte

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk

Bagage
Bagage: 100 000 kr
Företagets egendom: 20 000 kr
Försenat bagage: 6 000 kr sedan 6 000 kr till vid över
24 h försening (hemresa 1 500 kr)

Privat rättsskydd
Privat rättsskydd: 250 000 kr

Psykisk hälsa
Kristerapi: Upp till 10 behandlingar
Reseavvikelse
Resestartsskydd: 30 000 kr
Reseavbrott: Ingår
Förlorade resdagar: 50 000 kr
Försening av allmänt färdmedel: 10 000 kr

Katastrof och brott
Evakuering: Ingår
Eftersök och räddning: 150 000 kr
Överfall: 750 000 kr
Dagersättning vid kidnappning: 2 500 kr per dag, upp
till 90 dagar
Dödsfall vid olycksfall
Dödsfall på grund av olycksfall: 1 000 000 kr
Bestående skada vid olycksfall
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall: 1 000 000
kr

Försäkringsspecifikation

Sjuk- och vårdkostnader
Läkekostnader och tandvård: Ingår
Kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast: Upp till 5
behandlingar
Rehabilitering och tekniska hjälpmedel: 40 000 kr
Konvalescentersättning: 2 000 kr per månad, upp till 6
månader
Extrakostnader vid sjukhusvistelse: 600 kr per dag,
upp till 365 dagar
Hemtransport: Ingår
Ledsagare och nära anhörig: Ingår
Återresa: Ingår
Ersättares resa: Ingår

Privatansvar
Privat ansvar: 10 000 000 kr
Självriskskydd: Ingår (korttidshyrd eller leasad bil, se
begränsning i villkor)

Förlorad arbetsförmåga vid olycksfall
Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall:
1 000 000 kr

Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom

Förlorad arbetsförmåga vid sjukdom
Ekonomisk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000
kr

Bestående skada vid sjukdom
Medicinsk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000
kr
Avbeställning
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Villkor

Dödsfall vid sjukdom
Dödsfall på grund av sjukdom: 1 000 000 kr

Försäkringsspecifikation

Personförsäkring (forts.)
Avbeställning
Avbeställningsskydd: 25 000 kr

Antal personer: 1 629
Verksamhet: Övergripande offentlig förvaltning

Översikt

Elever och praktikanter
Medlem i svensk socialförsäkring: Ja

Tjänstereseförsäkring Extra
Reseområde: Hela världen.
Krigszoner och andra farliga områden: Ingår inte

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk

Bagage
Bagage: 100 000 kr
Företagets egendom: 20 000 kr
Försenat bagage: 6 000 kr sedan 6 000 kr till vid över
24 h försening (hemresa 1 500 kr)

Privat rättsskydd
Privat rättsskydd: 250 000 kr

Psykisk hälsa
Kristerapi: Upp till 10 behandlingar
Reseavvikelse
Resestartsskydd: 30 000 kr
Reseavbrott: Ingår
Förlorade resdagar: 50 000 kr
Försening av allmänt färdmedel: 10 000 kr

Katastrof och brott
Evakuering: Ingår
Eftersök och räddning: 150 000 kr
Överfall: 750 000 kr
Dagersättning vid kidnappning: 2 500 kr per dag, upp
till 90 dagar
Dödsfall vid olycksfall
Dödsfall på grund av olycksfall: 1 000 000 kr

Försäkringsspecifikation

Sjuk- och vårdkostnader
Läkekostnader och tandvård: Ingår
Kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast: Upp till 5
behandlingar
Rehabilitering och tekniska hjälpmedel: 40 000 kr
Konvalescentersättning: 2 000 kr per månad, upp till 6
månader
Extrakostnader vid sjukhusvistelse: 600 kr per dag,
upp till 365 dagar
Hemtransport: Ingår
Ledsagare och nära anhörig: Ingår
Återresa: Ingår
Ersättares resa: Ingår

Privatansvar
Privat ansvar: 10 000 000 kr
Självriskskydd: Ingår (korttidshyrd eller leasad bil, se
begränsning i villkor)

Bestående skada vid olycksfall
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall: 1 000 000
kr
Förlorad arbetsförmåga vid olycksfall
Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall:
1 000 000 kr

Dödsfall eller invaliditet vid sjukdom

Förlorad arbetsförmåga vid sjukdom
Ekonomisk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000
kr

Bestående skada vid sjukdom
Medicinsk invaliditet på grund av sjukdom: 1 000 000
kr
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Villkor

Dödsfall vid sjukdom
Dödsfall på grund av sjukdom: 1 000 000 kr

Försäkringsspecifikation

Personförsäkring (forts.)
Avbeställning

Avbeställning
Avbeställningsskydd: 25 000 kr
Översikt
Försäkringsspecifikation
Villkor
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Information om försäkringsgivaren
Försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), om inte annat anges.
If Skadeförsäkring AB (publ),
516401-8102
Barks väg 15, 106 80 Stockholm,
0771-43 00 00
www.if.se
If står under Finansinspektionens tillsyn. (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00,
finansinspektionen@fi.se). If står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och reklam.
(Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se,
www.konsumentverket.se).
If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i 1 kap. 9 § p. 18 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Klagomål på förmedlandet av försäkringen riktas mot den som distribuerat försäkringen. Ta i första hand kontakt
med den som handlagt ärendet. Klagomål kan även skickas till Kundombudsmannen hos If
(kundombudsmannen@if.se).”
Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig
ersättning erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa kriterier.
Denna försäkring motsvarar de krav, önskemål och behov av försäkringsskydd som klargjorts genom de uppgifter
som vi fått och den information som lämnats till er i samband med tecknandet av försäkring.
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