P. Dödsfallsersättning på grund av sjukdom och smitta
ti l l ägg til l e uropeisk a försäk rin gsaktiebolagets försäkringsvillkor
för t jäns t e r e seförsäk rin g • gäller från den 1 augusti 2008

Dessa villkor avser en livförsäkring vid sjukdom
och smitta under tjänsteresa. Försäkringen är en
kapitalförsäkring för dödsfall utan sparmoment och
gäller för anställd inom företag som tecknat tjänstereseförsäkring hos Europeiska Försäkringsaktiebolaget
(nedan kallat Europeiska).
Försäkringen meddelas av Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt,
organisationsnummer 502006-6329 (nedan kallat Bliwa)
och tillhandahålls av Europeiska som en tilläggsförsäkring
till den tjänstereseförsäkring som Europeiska meddelar.
Försäkringsvillkoren gäller från den 1 augusti 2008. För
försäkringen gäller dessutom, lagen 2005:104 om försäkringsavtal och svensk lag i övrigt.
De villkor som Europeiska tillhandahåller gäller i tillämpliga delar även för Bliwas livförsäkring om inte annat
framgår av dessa särskilda försäkringsvillkor för dödsfall
på grund av sjukdom eller smitta.
Avvikelser från Bliwas försäkringsvillkor kan förekomma under särskilda omständigheter. För att avvikelserna
ska gällamåste dessa ha tagits med i försäkringsbrevet
under det avsnitt som berör Bliwas livförsäkring; P. Dödsfallsersättning på grund av sjukdom eller smitta.

definitioner
Försäkrad Anställd som för arbetsgivarens räkning befinner sig på tjänsteresa.
Tjänsteresa Om inte annat framgår av försäkringsbrevet,
en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för arbetsgivarens räkning.

1. allmänt – försäkringens giltighet 		
och omfattning
1.1 Begränsningar
Om inte annat har avtalats och framgår av försäkringsbrevet omfattas följande uppdrag/resor inte av försäkringen:
• Resor till och från den anställdes ordinarie arbetsplats
och dennes bostad/tillfälliga bostad i bosättningslandet
• Veckopendlingsresor
• Resor som yrkeschaufför
• Arbete på bygg-/anläggningsarbetsplats
• Uppdrag för att till exempel på olika sätt hålla kontakt
med/ hålla sig à jour med arbetet eller utföra arbets
uppgifter från sin vistelseort under semester eller annan
ledighet.
Om inte annat har avtalats och framgår av försäkringsbrevet lämnas ingen ersättning vid dödsfall som inträffar
i samband med eller under det ordinarie dagliga arbetet/
uppdraget som reparatör, installatör, servicetekniker,
montör eller konsult.
1.2 Var försäkringen gäller
Försäkringens geografiska giltighetsområde framgår av
försäkringsbrevet.
1.2.1 Begränsningar
Vid dödsfall på grund av smitta gäller försäkringen om den
försäkrade har smittats utanför bosättningslandet.
Särskilda regler, enligt moment Q i Europeiskas försäk
ringsvillkor, gäller vid vistelse och resa till krigsområde,
högriskområde och riskområde.

1.3 Vad försäkringen omfattar
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.
1.3.1 Begränsningar
Vid kumulrisker i samband med gruppresor samt vid
atomskador gäller särskilda bestämmelser, se moment R i
Europeiskas försäkringsvillkor.
1.4 Säkerhetsföreskrifter
Försäkringen innehåller ett antal säkerhetsföreskrifter.
Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att
följa de säkerhetsföreskrifter som framgår under punkt 3
i försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren
hänvisar till eller som gällerpå den plats där försäkringsfallet inträffade, betalas ersättning från försäkringen
endast i den utsträckning dödsfallet får antas ha inträffat
även om föreskriften hade iakttagits. Med den försäkrade
likställs annan person som har haft till uppgift att se till att
föreskriften följdes.
Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift
• om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som
är avsedda att förebygga eller begränsa skada eller
• om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade
eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

2. vad försäkringen omfattar
2.1 Omfattningsbestämmelser
Dödsfallsersättning betalas ut om den försäkrade avlider
på grund av sjukdom eller smitta under tjänsteresa.
2.2 Undantag
Som sjukdom räknas inte:
• dödsfall som inträffar på grund av olycksfall
• dödsfall som orsakas av att den försäkrade var påverkad
av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller
hade missbrukat läkemedel
• självmord.
2.3 Dödsfallsersättning vid sjukdom
Rätt till dödsfallsersättning finns om den försäkrade under
försäkringstiden och under tjänsteresa avlider på grund av
sjukdom.
Dödsfallsersättning betalas också ut om den försäkrade
under försäkringstiden och under tjänsteresa drabbas av
sjukdom som medför den försäkrades död inom 14 dagar
från återkomsten till bostaden/den tillfälliga bostaden. För
att dödsfallsersättning ska betalas ut krävs att återresan
till bostaden skett i direkt anslutning till sjukdomsfallet.
Med sjukdom avses en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som en olycksfallsskada enligt den definition som framgår av Europeiskas
försäkringsvillkor.

2.4 Dödsfallsersättning vid smitta
Rätt till dödsfallsersättning finns om den försäkrade under
försäkringstiden och under tjänsteresa utanför bosättningslandets gränserdrabbas av smitta genom bakterie,
virus eller annat smittämne som orsakar den försäkrades
död inom 3 år från smittotillfället.
2.5 Dödsfallsersättningens storlek
Dödsfallsersättningens belopp framgår av försäkrings
brevet. Dödsfallsersättningen reduceras med 5 procent
enheter per år från 55 års ålder. Det innebär att ingen
ersättning betalas ut om den försäkrade vid dödsfallet har
fyllt 74 år och inte efterlämnar något arvsberättigat barn
under 17 år. Reduktion sker inte om den försäkrade vid
dödsfallet har arvsberättigat barn som är yngre än 17 år.
Begränsning
För försäkrad som har fyllt 70 år, och som har arvsbe
rättigat barn som är yngre än 17 år, är försäkringsbeloppet
maximerat till 100 000 kronor i dödsfallsersättning.
2.6 Förmånstagarförordnande för livförsäkringen
Förmånstagare till dödsfallsersättningen är, om inte den
försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Europeiska, i nedan angiven ordning:
1. Den försäkrades make eller registrerade partner. Om
varkenmake eller registrerad partner finns, sambo.
2. Den försäkrades arvingar.
Med make avses den person som den försäkrade var
gift med vid sin död. Med registrerad partner avses den
person som den försäkrade var registrerad partner med
vid sin död. Förordnande till förmån för make alternativt registrerad partner upphör att gälla när ansökan om
äktenskapsskillnad alternativt ansökan om partnerskapets upplösning har inkommit till domstol, om det inte
av omständigheterna framgår att den försäkrade haft en
annan mening.
Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt lag (ärvdabalkens bestämmelser). Blankett för
särskilt förmånstagarförordnande finns på Europeiskas
webbplats: www.europeiska.com. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente.

3. säkerhetsföreskrifter
3.1 Säkerhetsföreskrift
Den försäkrade ska uppsöka sjukhus/läkare på skadeorten för behandling/bedömning av sjukdomen/smittan.
Vid dödsfall under tjänsteresa ska läkarintyg/dödsfalls
intyg som styrker att dödsfallet under tjänsteresan har
skett på grund av sjukdom insändas till Europeiska.
Vid dödsfall inom 3 år på grund av smitta utanför bosättningslandets gränser ska läkarintyg och andra handlingar
insändas till Europeiska som styrker att den försäkrade
utsattes för smittan vid en identifierbar tidpunkt och plats.

3.2 Anmälan om dödsfall
Dödsfall som kan medföra ersättningskrav mot Bliwa ska
anmälas till Europeiska så snart som möjligt.
3.3 Skyldighet att lämna upplysningar
Den som begär utbetalning av dödsfallsersättning är skyldig att utan dröjsmål lämna Bliwa de handlingar och andra
upplysningar som kan ha betydelse för skaderegleringen.

om vi inte är överens
Bliwa omprövar
Om du är missnöjd med Bliwas beslut ska du i första hand
ta kontakt med Bliwa för omprövning av ärendet.
Bliwas försäkringsnämnd
Om du efter omprövning av Bliwa ändå inte är nöjd kan
ärendet prövas av Bliwas Försäkringsnämnd. Skriv då till
Bliwa Livförsäkrings Försäkringsnämnd, Box 5125, 102 43  
Stockholm.
Konsumenternas försäkringsbyrå
Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. Adressen
är: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51
Stockholm. Telefonnumret är 08-22 58 00.

Kommunal konsumentvägledare
Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig med
allmänna råd och upplysningar i ärenden som gäller dig
som konsument.
Personförsäkringsnämnden
Personförsäkringsnämnden prövar endast ärenden som
innehåller försäkringsmedicinska frågor och där nämnden
därför behöver stöd av rådgivande läkare. Som skade
lidande ska du själv begära prövning i nämnden. Adressen
är Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm. Telefonnumret är 08-522 787 20.
Allmänna reklammationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister som rör privatpersoner. Nämnden prövar inte tvister
som rör lägre belopp än 1 500 kr och gör inga medicinska
bedömningar. Adressen är: Allmänna Reklamations
nämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Telefonnumret är:
08-555 017 00.
Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också prövas i allmän domstol, i
första hand tingsrätt.
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