Försäkringsskydd för

Förtroendevalda 2015

De förtroendevalda i Västra Götalandsregionen har ett visst
försäkringsskydd, på samma sätt som anställda. Det gäller framför allt
inom sak- och egendomsförsäkringar som ansvarsförsäkringen samt
tjänstereseförsäkringen. Vad det gäller trygghetsförsäkringar är det
regionråden som har ett mer omfattande försäkringsskydd.
Förtroendevalda omfattas inte av arbetsgivaransvar.

Sak- och egendomsförsäkring
1. Ansvarsförsäkring
Vid utövande av sitt uppdrag omfattas förtroendevalda av Västra
Götalandsregionens ansvarsförsäkring på samma sätt som anställda.
Ansvarsförsäkringen ersätter Västra Götalandsregionens skadeståndsskyldighet
enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, vilket bland annat innebär skador
orsakade genom att arbetstagare gjort fel eller varit försumliga, felaktig
myndighetsutövning, felaktiga råd och upplysningar samt miljöansvar.
Lekmannarevisorerna omfattas av Västra Götalandsregionens ansvarsförsäkring.
2. Tjänstereseförsäkring
Förtroendevalda omfattas av Västra Götalandsregionens tjänstereseförsäkring.
Med tjänsteresa avses en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för
Västra Götalandsregionens räkning.
Resan/uppdraget påbörjas när den försäkrade lämnar bostaden eller ordinarie
förrättningsställe och avslutas i och med återkomsten till någon av dessa platser.
Resor mellan bostaden och ordinarie förrättningsställe är inte tjänsteresa.
Om resan/uppdraget avbryts innan återkomsten till bostaden eller den ordinarie
arbetsplatsen gäller försäkringen endast fram till detta avbrott.
Vid tjänsteresa utanför Sverige gäller försäkringen även under semester under
förutsättning att semesterdagarna inte innebär att restiden förlängs med mer än
totalt 14 dagar.
Försäkringen gäller inte för i idrott på elitnivå eller äventyrsaktiviteter utan
överinseende av auktoriserad guide.
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Försäkrade personer

•
•
•
•
•

anställda, samt anhöriga som medföljer på tjänsteresan
praktikanter
förtroendevalda
personer utsedda av Västra Götalandsregionen/medförsäkrade bolagen
elever i Västra Götalandsregionens skolor vid skol- och/eller praktikresor i
regionens regi

Försäkringen ersätter bland annat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

läke-, tandläke- och resekostnader i samband med sjuk- eller olycksfall
invaliditetsersättning vid sjuk- eller olycksfallsskada
dödsfallsersättning på grund av sjukdom eller olycksfallsskada
bagageskydd
ersättning vid försening
ansvarsskydd
överfallsskydd
kristerapi
självriskeliminering (ex.om egen bil används vid tjänsteresa och skada
inträffar ersätter försäkringen självrisken under förutsättning att
vagnskadeförsäkring finns tecknad)
reseavbrott

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppen varierar beroende på vilken typ av skada som har inträffat.
Självrisk

Ingen självrisk.
Travel Insurance Card

Travel Insurance Card finns bifogat för utskrift.
Försäkringsbelopp
Självrisk:
Försäkringsbolag:

Varierar beroende vilken typ av skada som inträffat
0 kronor
IF

Skadeanmälan görs via www.if.se/web/se/foretag
3. Motorfordonsförsäkringar
I de fall som en förtroendevald har möjlighet till tjänstebil har
Västra Götalandsregionens tecknat den lagstadgade motorfordonsförsäkringen i
försäkringsbolaget Protector.
Självrisk: 0,1 basbelopp för samtliga fordon.
För fordon som omfattas av vagnskadegarantin är det i första hand den
försäkringen som gäller och försäkringen följer det bilmärke som tjänstebilen har.
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När vagnskadegarantin upphör (oftast efter tre år) omfattas samtliga motorfordon,
som ägs/finansieras/leasas av Västra Götalandsregionen, av försäkringsskydd för
skador på vagn- och kasko (med kaskoskador menas brand-, glasrute-, stöld-,
maskin- och räddningsskador).
Skadorna hanteras av Regionens fordon i Skövde. I regionens fordon finns ett
fordonskort med kontaktuppgifter. Det går också att nå regionens fordon via
växeln 010-441 00 00 alternativt e-post: regionensfordon@vgregion.se.

Trygghetsförsäkringar
1. Försäkring – arbetsskada
Kollektivavtalad trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, gäller
förtroendevald vid utförandet av uppdrag. TFA-KL är en försäkring som bolaget
AFA Försäkring hanterar. Det finns mer information om försäkringen under denna
länk; http://www.afaforsakring.se
2. Försäkring för regionråden – gruppliv
Regionråden omfattas av en trygghetsförsäkring som heter GL-F (gruppliv
förtroendevalda). GL-F hanteras av bolaget KPA Liv. I korthet innebär
trygghetsförsäkringen att regionråden får samma villkor som
Västra Götalandsregionens anställda får via grupplivförsäkringen.
Grupplivförsäkringen följer på arbetsgivaransvaret med exempelvis
efterlevandeskydd för anhöriga.
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CERTIFIC ATE

This is to certify that the holder of this certificate is insured as shown on the reverse
by his employer for expenses in connection
with illness, injury and/or repatriation.

Worldwide Coverage

If P & C Insurance Ltd (publ)
SE-106 80 Stockholm, Sweden
Tel: +46 40-148120
Fax: +46 8 568 870 61
E-mail: skadeservice@if.se

Policyholder:

Hospitalization/Repatriation: In case of
need of hospitalization and/or repatriation If
Assistance should be notified.

Repatriation
Hospitalization
Medical Expenses

Inhouse 35832_0 01.13

Policy No: SP750483

If Assistance (24 hour service)
Tel: +46 8 792 71 31
Fax: +46 8 792 71 80
E-mail: if-assistance.industrial@if.se

The If Assistance doctor will contact the insured’s physician/hospital and decide ways
and means of transfer of patient to other
suitable place of treatment, if necessary or
decide about repatriation. If requested, If
Assistance will advance payment or provide
a guarantee for costs for hospitalization and
repatriation.

