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Så fungerar
gruppförsäkringen
utomlands
När du reser utomlands behöver du en bra försäkring.
Din gruppförsäkring i Förenade Liv gäller som regel även
vid utlandsvistelser, men i vissa fall begränsas försäkringsskyddet. Se dock särskilda regler för sjukvårdsförsäkringen.
Gruppförsäkringen är främst ett bra basskydd tänkt för svenska
förhållanden. Vid vistelse inom Norden gäller också gruppförsäkringarna som vanlig med undantag för sjukvårdsförsäkringen som
har särskilda regler vid utlandsvistelse. Se egen rubrik.
Hur din gruppförsäkring gäller vid vistelse utom
Norden beror på

Annat försäkringsskydd
Det är viktigt att du – förutom gruppförsäkringen – har också ett
bra reseskydd. Ersättning för hemtransport till exempel ingår inte
i gruppförsäkringen. Den brukar dock ingå i det 45 dagar långa
reseskydd som finns i nästan alla hemförsäkringar. Är du utomlands längre tid, behöver du även någon form av resetillägg i hemförsäkringen eller en särskild reseförsäkring.
Observera! Får du ersättning för kostnader från din reseförsäkring
eller från reseskyddet i din hemförsäkring, kan du inte få motsvarande ersättning från din gruppförsäkring. Ersättning vid invaliditet
eller dödsfall kan däremot utbetalas från flera försäkringar.

• hur lång din utlandsvistelse är

Utlandstjänst

• om du är i utlandstjänst eller om du vistas utomlands
av något annat skäl, till exempel semester

I utlandstjänst är du om

• om det råder krig eller politiska oroligheter där du är.

• du arbetar hos ett utländskt företag som är moder-, dottereller systerbolag till ett svenskt företag

Semester och annan utlandsvistelse
Är du utomlands, inom eller utom Norden, under kortare tid än
12 månader, gäller gruppförsäkringen som vanligt – såvida det
inte är politiska oroligheter, krig eller krigsfara i området. (Se dock
vidare under ”Annat försäkringsskydd”.)
Om det råder politiska oroligheter, krig eller krigsfara där du
är – utan att du själv deltar – måste din gruppförsäkring ha varit
tecknad sedan tidigare för att gälla. Den gäller alltså inte om du
tecknar den senare än 3 månader före utresan eller under utlandsvistelsen.
Försäkringarna gäller inte heller om du deltar i kriget eller
oroligheterna. (Se dock om FN:s fredsbevarande styrkor)
Om du vistas utanför Norden längre tid än 12 månader utbetalas ersättningar endast vid dödsfall: dödsfallskapital från livförsäkringen, barngruppliv, familjeskydd och ersättning vid dödsfall från
olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.
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• din svenska arbetsgivare har skickat dig på uppdrag utomlands

• du arbetar för en sammanslutning av stater där Sverige är
medlem (exempelvis EU eller FN).
Är du i utlandstjänst inom Norden gäller din gruppförsäkring som
vanligt. Är din utlandstjänstgöring förlagd utanför Norden, gäller
livförsäkringen och sjukförsäkringen som vanligt och det finns
samma möjligheter som i Sverige för invaliditetsersättning från
olycksfallförsäkringen och barnförsäkringen. Kostnader i samband med olycksfall ersätts bara om olycksfallet inträffar under de
12 första månaderna av utlandstjänstgöringen.
Om din partner och dina barn flyttar med dig utomlands, gäller
deras försäkringsskydd som om de hade varit utlandsanställda
själva.

Vid deltagande i politiska oroligheter
eller krig utanför Sverige
Deltagande i av EU upprättande Nordic Baltic Group och liknande
trupp räknas som deltagande i krig och då gäller inte försäkringarna. Att delta i FN:s fredsbevarande styrkor räknas inte som
deltagande i utländska politiska oroligheter eller krig. Om du har
en gruppförsäkring sedan tidigare, gäller den som om du var på
vanlig utlandstjänstgöring. Tecknar du en gruppförsäkring först
i anslutning till utresan eller under tjänstgöringen gäller den dock
inte vid försäkringsfall som kan anses bero på kriget/oroligheterna.
Samma regler gäller om du deltar i SFOR (i före detta Jugoslavien) eller en styrka som har kommit till enligt ett beslut av OSSE
(Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

Seniorförsäkring
Livförsäkringen gäller även om dödsfallet inträffar utomlands,
oavsett hur länge utlandsvistelsen har varat.
Olycksfallsförsäkringen gäller under de första 12 månaderna av
vistelsen utanför Norden.

Mer information
Gruppföreträdaren som är kontaktperson på din arbetsplats eller
i föreningen har mer information om försäkringen.
Utförlig information om försäkringen finns i Villkor för gruppförsäkring som du kan beställa genom Förenade Livs kundtjänst eller
hämta på vår webbplats www.forenadeliv.se.

Särskilda regler för sjukvårdsförsäkring
vid vistelse utomlands
• Försäkringen gäller inte för fortsatt vård i Sverige vid utlandsvistelse som varar längre än 45 dagar räknat från utresedagen.
• Utbryter krig eller politiska oroligheter medan den försäkrade
vistas i området gäller försäkringen under den första månaden
under förutsättning att försäkrad inte deltar i kriget eller de
politiska oroligheterna.
• Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfallskada ifall
den försäkrade har deltagit i krig eller politiska oroligheter
utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom eller
olycksfallsskada som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara en direkt eller indirekt följd av
kriget eller de politiska oroligheterna.
• Försäkringen gäller inte vid utlandstjänstgöring.

FL 1262 FLG-083, januari 2012.

Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
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Kundtjänst:
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