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LIVFÖRSÄKRING VID TJÄNSTERESA  

Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut till 

förmånstagare vid den försäkrades dödsfall på grund av sjukdom eller 

smitta under tjänsteresa. Nivån på försäkringsbeloppet anges på 

ansökan. Beloppet kan reduceras beroende på din ålder vid 

dödsfallet. Av gruppavtalet framgår vad som gäller för just din 

försäkring. 
 

Vem kan teckna försäkringen 

Se Europeiska ERV:s villkor Tjänstereseförsäkring 2015, punkt A.1.  

 

Viktiga begränsningar 

Livförsäkring - Vid självmord ansvarar försäkringsgivaren om det har 

gått mer än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks eller 
utökades, eller vid kortare tid om det antas att försäkringen tecknades 

utan tanke på självmordet. 

Resor/uppdrag som ej omfattas av försäkringen, om inte annat har 

avtalats, är  

 resor till och från den anställdes bostad/tillfällig bostad eller 

ordinarie arbetsplats i bosättningslandet, 

 veckopendlingsresor, 

 bygg-/anläggningsarbetares uppdrag på resor till, mellan och 
från bygg-/anläggningsarbetsplats, 

 uppdrag för att till exempel på olika sätt hålla kontakt med/ 
hålla sig à jour med arbetet, eller utföra arbetsuppgifter, från sin 

vistelseort under semester eller annan ledighet. 

 

Giltighet i utlandet 

Försäkringens giltighet är, om inte annat avtalats, maximerad till en 

sammanhängande period av längst 180 dagar från utresedagen även 

om kortare avbrott för till exempel besök i bosättningslandet görs. 
 

LIVFÖRSÄKRING FÖR EXPATRIATER  

Livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut till 

förmånstagare vid den försäkrades dödsfall på grund av sjukdom eller 

smitta under utlandsplacering. Nivån på försäkringsbeloppet anges på 

ansökan. Beloppet kan reduceras beroende på din ålder vid 
dödsfallet. Av gruppavtalet framgår vad som gäller för just din 

försäkring. 

 

Ersättning för medföljande barn ingår som en del i livförsäkringen och 

gäller vid dina arvsberättigade barns dödsfall. Om barnet avlider före i 

villkoret angiven ålder och under tid då försäkringen är i kraft 

utbetalas ett engångsbelopp.  
 

Vem kan teckna försäkringen 

Se Europeiska ERV:s villkor Expatriatförsäkring 2015, punkt A.1-A.2. 

 

Viktiga begränsningar 

Livförsäkring - Vid självmord ansvarar försäkringsgivaren om det har 

gått mer än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks eller 

utökades, eller vid kortare tid om det antas att försäkringen tecknades 
utan tanke på självmordet. 

 

Försäkringen gäller inte för personer som är permanent bosatta i 

stationeringslandet. 

 

Giltighet i utlandet 

Försäkringens giltighetstid är maximerad till en sammanhängande 
period av längst fem år, om inte annat avtalats. 

ALLMÄN INFORMATION OM EUROPEISKA ERV:S GRUPPFÖRSÄKRING 

Försäkringsgivare för försäkringen är National General Life Insurance 
Europe S.A. (NGLIE). Försäkringsgivaren, NGLIE, är det 

försäkringsbolag som ingått försäkringsavtalet och därmed bär 

försäkringsrisken. 

 

Euro Accident är registrerad generalagent för försäkringsgivarna och 

administrerar och fullgör övriga serviceåtaganden enligt 

försäkringsavtalet. Ansvarsförsäkring: IF skadeförsäkring AB, 
försäkringsnummer: N000760-2097-01.  

 

Allmänt 

Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Europeiska ERV:s 

Tjänstereseförsäkring villkor 2015 respektive Europeiska ERV:s 

Expatriatförsäkring villkor 2015. ”Gemensamma 

avtalsbestämmelser”, punkt R i båda ovan nämnda villkor, äger 

tillämpning även på produkterna i detta villkor.  
 

Definitioner 

Med sjukdom avses en, under försäkringstiden, av läkare, legitimerad 

psykolog eller på en psykiatrisk mottagning, för första gången, 

konstaterad försämring av hälsotillståndet, fysisk eller psykisk, som 

inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt våra villkor. 

Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen konstaterades av 
läkare. Med sjukdom avses inte frivilligt orsakad kroppsskada.  

 

K-klassad försäkring 

Försäkringen är en kapitalförsäkring (K) enligt inkomstskattelagen, 

vilket innebär att premien inte är avdragsgill och utfallande belopp är 

fritt från inkomstskatt.  

 
Oriktig eller ofullständig uppgift 

Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter, om förhållanden som är av 

betydelse för bedömning av försäkringsrisken, har lämnats kan det 

medföra att försäkringen sägs upp eller ändras och att rätten till 

försäkringsersättning helt eller delvis bortfaller. 

 
Allmänna viktiga begränsningar 

Nedan följer exempel på skadefall där försäkringen inte gäller (se 

villkoret för utförlig beskrivning). Försäkringen gäller inte för skadefall 

som: 

 orsakats av krig, terrorism eller atomkärnprocess, 

 uppstår då du deltar i riskfylld verksamhet. 

 

 
 

 

Behandling av personuppgifter  
Personuppgifter som lämnas till Euro Accident kommer att behandlas 

av Euro Accident och av NGLIE i egenskap av försäkringsgivare, för 

fullgörande av ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt 

lag eller andra författningar. 

 

Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, 

statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan 
uppgifterna komma att användas för att informera om 

försäkringsgivarens/Euro Accidents tjänster och produkter.  

 

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till 

andra företag som Euro Accident samarbetar med såväl inom som 

utom EU- och EES-området.  

 

Euro Accident kan komma att spela in eller på annat sätt 
dokumentera den enskildes kommunikation med företaget.  

 

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad person 

rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som 

registrerats. Sådan begäran ska framställas skriftligen till Euro 

Accident.  

 
Personuppgiftsansvarig är: Euro Accident Health & Care Insurance AB, 

Bäckgatan 16, 352 31 Växjö.  

 

Vart du vänder dig om du inte är nöjd 

I första hand ska du vända dig till Euro Accident och be att få ärendet 

omprövat. Är vi inte överens, kan du vända dig till Allmänna 

Reklamationsnämnden eller Personförsäkringsnämnden. Kostnadsfri 
rådgivning kan erhållas hos Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Försäkringsärende kan även prövas i svensk domstol, i första hand vid 

tingsrätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


