
 
Tjänstereseförsäkring genom Business Gold 
- gällande från 2018-01-01

Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, en del av Tryg Forsikring 
A/S, Ehvervsstyrelsen, CVR No 24260666, Dk-2750 Ballerup, Dan-
mark, nedan kallat Moderna Försäkringar. Moderna Försäkringar 
står under Finanstilsynen och Finansinspektionens tillsyn. 

Detta är endast en kortfattad information och utgör inte de fullstän-
diga försäkringsvillkoren.

De fullständiga villkoren hittar du på www.nordea.se 

Har du valt tjänstereseförsäkring som tillval till ditt Business Gold 
omfattas du av vår försäkring. Försäkringen gäller för alla tjänstere-
sor 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 med-
följer på resan. Genom försäkringen kan du ringa till Moderna 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, olyck-
shändelse eller plötslig och oförutsedd händelse i bostaden. Resan 
ska till minst hälften vara betald med kortet. Högst15 000 SEK/per-
son eller 45 000 SEK/kort.

Resestartskydd 
Om du har en flygbiljett som inte är ombokningsbar och blir förse-
nad 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 nöd-
vändiga 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 arbetsgi-
varen måste ersätta den försäkrade med annan person ersätts nöd-
vändiga 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.
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Typ av skada/händelse Högsta ersättningsbelopp

4. Avbeställningsskydd 
Gäller vid avbokad resa p.g.a akut sjukdom eller plötslig och 
oförutsedd händelse i hemmet 

5.Resestartsskydd 
Ersättning vid missad avresa från resans utgångspunkt från 
hemlandet (kvitto)

6. Försening av allmänt färdmedel vid avresa 
Efter 4 timmars försening -  ersättning för nödvändiga och 
skäliga kostnader för kost och logi (kvitto) 

8. Strejkskydd 
Logi och återresa till hemorten

9. Bagageskydd 
Lös egendom, även arbetsgivarens egendom (varav stöld-
begärlig egendom 10 000 SEK) 
- Resehandlingar 
- Pengar 
- Engångsersättning för merkostnader vid förlust av konto-
kort, pass, visum och resehandlingar

7. Bagageförsening  
Efter 4 timmars försening - ersättning för nödvändiga och 
skäliga kostnader för kläder och toalettartiklar (kvitto) 

10. Kostnader i samband med akut sjukdom och olycksfall 
Sjukvård 
Tandvård 
Lokala resekostnader 
Merkostnader för hemresa 
Reseavbrott 
Hemtransport av avliden 
Begravning på plats 
Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden 
Merkostnader vid förlängd vistelse

12. Kapitalbelopp vid olycksfall 
För kortinnehavare 
Vid dödsfall 
18-69 år 
0-17 år och från 70 år 
Vid invaliditet 
0-69 år 
Från 70 år

För medföljande familjemedlem 
Vid dödsfall 
18-69 år 
0-17 år och från 70 år 
Vid invaliditet 
0-69 år 
Från 70 år

 
15 000 SEK/person, 45 000 SEK/kort

 
1 000 SEK/person 

2 000 SEK/kort 

 
2 250 SEK/kort

 
 

25 000 SEK/kort 
15 000 SEK/kort 

5 000 SEK/kort 
1 000 SEK/kort

 
3 000 SEK/kort

 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader 
Nödvändiga och skäliga kostnader

 
10 000 SEK/kort

 
 
 

1 000 000 SEK/skada 
25 000 SEK/skada 

 
1 000 000 SEK/skada 

100 000 SEK/skada 
 
 
 

500 000 SEK/skada 
25 000 SEK/skada 

 
500 000 SEK/skada 
100 000 SEK/skada

11. Reseavbrott 
Vid allvarlig händelse hemma

 
Nödvändiga och skäliga kostnader



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. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Krig och atomkärnprocess 

Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning 
direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med  

•  krig, krigsliknande politiska händelser  

•  atomkärnprocess.  

Force majeure 

Moderna Försäkringar är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå 
om skadereglering eller utbetalning av kontant ersättning fördröjs 
p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller 
uppror eller p.g.a. myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller 
annan liknande händelse.  

Gemensamma undantag  

•  Ersättning lämnas inte för kostnader som kan ersättas från annat 
håll enligt lag, annan författning, konvention, skydd, skadestånd eller 
då ersättning erhållits från annan försäkring.  

•  Försäkringen gäller inte vid skada p.g.a. olaglig handling av den 
försäkrade, dennes förmånstagare eller laga arvinge.  

Försäkringsavtalslagen 

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkring-
savtalslagen (FAL) 2005:104.  

Sammanfattning av integritetspolicy  

Tryg Forsikring A/S Danmark behandlar personuppgifter enligt 
gällande personuppgiftslagstiftning. Mer information om personup-
pgiftsbehandlingen hittar du i villkoret. Om du vill få information 
om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rät-
telse kan du skicka en egenhändigt undertecknad begäran till Tryg 
Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark.
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13. Personligt ansvar 
Vid personskada 
Vid sakskada

14. Rättsskydd 
Gäller vid civilrättslig tvist som privatperson

 
5 000 000 SEK/kort 
1 000 000 SEK/kort

 
75 000 SEK/kort

15. Överfallsskydd 
Gäller för privatpersoner under resa

16. Självriskskydd 
Självriskskydd för hem- och bilförsäkring

 
500 000 SEK/kort

 
10 000 SEK/kort


