
Ljusdals kommun  

18.35ff40f61258ccccff780005628   

Tjänstereseförsäkring  
Gäller för elever i grund/gymnasieskola och särskola/särvux inkl friskola (gäller även för elever folkbokf i 

Ljusdal som går i motsvarande skola i annan kommun) under resa/praktik i skolans regi. 

  

Försäkringsnr: 8307699952 

Skadeanmälning: tel 0770-45 69 00, akut jourtel dygnet runt +46 770 456 919  

Sjukvårdsupplysning: tel  +420 221 860 648 

 

Omfattning 

- Personlig lösegendom: 80 000 kr, varav företagets egendom eller stöldbegärlig egendom 30 000 kr 

- Sjukdom, olycksfall och hemtransport: nödvändiga och skäliga kostnader 

- Resehandlingar: 30 000 kr, pengar 5 000 kr 

- Resgodsförsening vid utresa: 6 000 kr, efter ytterligare 24 tim 6 000 kr. Missad avresa: 30 000 kr  

- Försening av allmänt färdmedel mer än 3 tim: 5 000 kr, Försenat bagage vid hemresa: 1 500 kr 

- Kristerapi: 15 000 kr 

- Ersättning vid kidnappning: under längst 90 dygn 2 500 kr/dygn, max 225 000 kr 

- Överfallsskydd vid personskada: 750 000 kr 

- Kapitalbelopp medicinsk inv till följd av olycksfall: 800 000 kr (person u 18 år/ö 70 år gäller annat bel) 

- Kapitalbelopp vid dödsfall till följd av olycksfall: 50 000 kr 

- Kapitalbelopp vid ek invaliditet: 800 000 kr 

- Privatansvar för person/sakskada: 10 000 000 kr 

- Rättsskydd: 250 000 kr 

- Trygghetspaket (sjukvårdsupplysn dygnet runt, merkostn pga evakuering/krig/naturkatastrof): 50 000 kr 
 

 

Tips före och under utlandsresan 
Hälsoråd: Kontrollera vilka vaccinationer Du kan behöva och om friskintyg krävs. Om du lider av någon sjukdom 

eller regelbundet använder receptbelagd medicin bör du ta med intyg/information på engelska om det. I många 

länder bör man dricka mineralvatten eller dylikt istället för kranvatten. Var också försiktig med glass, sallader, 

majonnäser och isbitar eftersom det lätt kan medföra problem med magen. Rådfråga reseledaren om vilka risker som 

finns i det aktuella landet. 
 

Tips under utlandsresan 

På flygplatsen: lämna aldrig Ditt bagage utan uppsikt! Undersök väskan efter transport så att den inte blivit skadad, 

flygbolaget ansvarar för skador som uppkommer under transport. Om väskan skadats, anmäl detta omedelbart till 

flygbolaget och se till att få ett intyg "Property Irregularity Report". Be om ersättning direkt av flygbolaget på plats. 

Intyg är nödvändigt för en eventuell senare skadereglering. 

På hotellet: När Du lämnar hotellrummet ska fönster och dörrar vara låsta. Pengar, resehandlingar och stöldbegärlig 

egendom måste låsas in i skåp eller förvaras i låst resväska eller dyl. Finns deponeringsmöjligheter bör Du utnyttja 

dessa. 
 

Vid sjukdom eller olycksfall 

Uppsök läkare eller sjukhus och se till att få kvitton på alla Dina utlägg. Be om läkarintyg med uppgift om diagnos, 

föreskrifter och behandling – kontakta Europeiska.  
 

Vid stöld eller förlust 
Vid förlust av betal- och kontokort eller resecheckar - spärra dessa omedelbart. Behövs akut ekonomisk hjälp 

kontakta Europeiska. Stöld eller rån ska polisanmälas. Skadas bagaget eller försvinner under transport så anmäl det 

till transportören. Förlorar Du passet ska det polisanmälas, därefter kontakta svenska ambassaden eller ett konsulat. 
 

Ansvarsskador/ Rättsskydd 

Kräver någon att Du ska betala skadestånd för person- eller sakskada eller om Du behöver rättshjälp  

p g a att Du blir arresterad av polis utomlands kontakta genast Europeiska. 
 

Skadeanmälan efter resan 

Kontakta Europeiska så skickar de en skadeanmälningsblankett. Tänk på att intyg krävs i original avseende 

polisanmälan, från transportföretag, hotelledning, läkarbesök, inköpskvitton eller dylikt. Notera Dina 

ersättningsanspråk gällande föremål som skadats, förkommit eller stulits. 
 

 

Kontakta gärna kommunens Försäkringmäklare - Osséen Försäkringsmäklare tel 026-14 30 30 vid eventuella 

frågor och funderingar. 


