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TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING GENOM BUSINESS GOLD 
 
Har du valt tjänstereseförsäkring som tillval till ditt Business Gold omfattas du av vår 
försäkring. Försäkringen gäller för alla tjänsteresor som är avsedda att vara längst 
45 dagar i en följd – även för resor som inte har betalats med kortet. Med tjänsteresa 
avses ett uppdrag som beordrats av arbetsgivaren och som utförs utanför ordinarie 
arbetslokal. Resa mellan hemmet och arbetsplatsen räknas inte som tjänsteresa. 
Försäkringen gäller också för medförsäkrad, dvs din make/maka/sambo/registrerad 
partner och hemmavarande barn under 23 år som på uppdrag och bekostnad av 
företaget medföljer på resan. Genom försäkringen kan du ringa till Euro-Alarm och få 
omedelbar assistans dygnet runt vid allvarliga olycks- eller sjukdomsfall. 
 
Avbeställningsskydd Om du blir förhindrad att resa ut till följd av sjukdom, dödsfall, olyckshändelse eller 
plötslig och oförutsedd händelse i bostaden. Resan ska till minst hälften vara betald med kortet. Högst 
15 000 SEK/person eller 45 000 SEK/kort. 
 
Resestartskydd. Om du har en flygbiljett som inte är ombokningsbar och blir försenad på väg till flygplatsen 
kan du få ersättning för extrakostnader som kan uppstå för att du ska kunna ansluta dig till den planerade 
resan. Högst 10 000 SEK/kort. 
 
Försening av allmänt färdmedel vid avresa Om ditt flyg, tåg, buss eller båt blir försenat mer än4 timmar 
kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för kost och logi. Högst 1 000 SEK per person eller 
2 000 SEK per kort. 
 
Bagageförsening Om ditt bagage vid blir försenat på utresan kan du få ersättning för nödvändiga inköp av 
kläder och toalettartiklar mot uppvisande av kvitto. Högst 3 000 SEK per kort. 
 
Strejkskydd Om din tjänsteresa blir försenad eller avbruten i mer än 24 timmar till följd av strejk eller fackliga 
åtgärder lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi. Högst 2 250 SEK per 
kort. 
 
Bagageskydd Ersättning lämnas för skada på eller förlust av ditt medförda bagage på tjänsteresa. Högsta 
ersättning är 25 000 SEK per kort, varav stöldbegärlig egendom 10 000 SEK. Pengar högst 5 000 SEK och 
resehandlingar högst 15 000 SEK. 
 
Kostnader i samband med akut sjukdom och olycksfall Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga 
kostnader för läkarvård och sjukhusvård samt för behandling och hjälpmedel. Ersättning lämnas även för akut 
tandvård under resa. Om arbetsgivaren måste ersätta den försäkrade med annan person ersätts nödvändiga 
och skäliga merkostnader för ersättarens resa. 
 
Reseavbrott Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för återresa till hemorten om du 
tvingas avbryta din resa tidigare än beräknat på grund av att nära anhörig blir allvarligt sjuk, råkar ut för 
svårare olycksfall eller avlider. Försäkringen gäller även vid väsentlig skada i din bostad genom oförutsedd 
händelse. Om arbetsgivaren måste ersätta den försäkrade med annan person ersätts nödvändiga och skäliga 
merkostnader för ersättarens resa. 
 
Kapitalbelopp vid olycksfall Om du råkar ut för olycksfall och olycksfallet leder till invaliditet eller dödsfall lämnas 
ersättning enligt nedan: 
Vid dödsfall 18-69 år1 000 000 SEK. 0-17 år och från 70 år 25 000 SEK. 
Vid invaliditet 0-69 år 1 000 000 SEK. Från 70 år 100 000 SEK. 
För medföljande familjemedlem: 
Vid dödsfall 18-69 år 500 000 SEK. 0-17 år och från 70 år 25 000 SEK. 
Vid invaliditet 0-69 år 500 000 SEK. Från 70 år 100 000 SEK. 
 
Personligt ansvar Om du som privatperson och resenär krävs på skadestånd lämnas ersättning med högst 
5 000 000 SEK/kort vid personskada. Vid sakskada är ersättningen högst 1 000 000 SEK/kort. 
 
Rättsskydd. Rättsskyddet gäller för dig som privatperson och lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga 
ombuds- och rättegångskostnader i civilrättsliga tvister och i vissa fall kostnader för försvar i brottmål. Högst 
75 000 SEK/kort 
 
Överfallsskydd Gäller för dig som privatperson och i egenskap av resenär. Ersättning lämnas om du blir utsatt 
för misshandel eller annat uppsåtligt våld. Högst 500 000 SEK per kort. 
 
Självriskskydd Om det under en utlandsresa inträffar en skada i din bostad eller personbil lämnas ersättning 
med betald självrisk. Max 10 000 SEK per kort. 
 
För fullständiga villkor gå in på Nordea .se eller kontakta ERV på telefon 0770-456903 eller Nordea Kundservice 
Företagskort telefon 08-402 5770 


