Tjänstgöring utomlands
Om du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet när du tjänstgör utomlands
gäller den vanliga KTP-planen. När du inte längre omfattas av socialförsäkringssystemet
gäller istället ”Avtal om social trygghet för tjänsteman vid utlandstjänstgöring”. Förmånerna
inom det avtalet beror på din ålder och i vilket land du tjänstgör.

Förmåner under tjänstgöringstiden

Under tjänstgöringstiden gäller följande förmåner:
• Kooperationens tilläggspension, KTP.
• Utlandskomplettering, en kompensation för den tid då allmän
pension inte kan tjänas in (gäller i vissa länder).
• ATP-kompensation för personer födda senast 1953 (gäller i
vissa länder).
• Sjukpenninggaranti.
• Sjukpension.
• Premiebefrielseförsäkring,
• Särskilt efterlevandeskydd (gäller i vissa länder).
• Tjänstegrupplivförsäkring, TGL.
• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
• Trygghetsavtal eller omställningsavtal (om detta gäller för
företagets anställda i Sverige).

Läkekostnader vid sjukdom och olycksfall

I försäkringsskyddet ingår också en läkekostnadsförsäkring,
LFU. Den ger ersättning för kostnader vid sjukdom och olycksfall, såsom:
• Läkekostnader, till exempel läkarvård, sjukhusvård och läkemedel.
• Tandskadekostnader.
• Rese- och transportkostnader.
• Kostnader vid graviditetskontroll och förlossning.
Ersättning lämnas inte för kostnader som har samband med
sjukdom som visat objektivt fastställda symtom eller olycksfallsskada som inträffat före försäkringens ikraftträdande.
Vid deltagande i krig eller politiska oroligheter utom Sverige
lämnas inte ersättning för kostnader som har samband med
sjukdom eller olycksfall orsakade av krig eller politiska oroligheter.
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Vid vistelse utom Sverige lämnas inte ersättning för kostnader
som har samband med sjukdom eller olycksfall orsakade av krig
eller politiska oroligheter som vid utresan pågick eller krigsfara
förelåg.

Folksam kooperativa tjänstepensioner 106 60 Stockholm. Tel 020-485 485.

folksam.se

Så gör du en anmälan vid sjukdom och
olycksfall
Om skadan inträffar i Sverige

Gör din anmälan per telefon 0771-950 950, vardag 07.30-21.00
eller helg 09.00-19.00.

Om skadan inträffar utomlands

Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall som inträffar utomlands
bör du omedelbart kontakta serviceföretaget SOS-International.
De har öppet dygnet runt.
SOS-International DK
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg Denmark
Telefon +45-701 050 50
Fax
+45-701 050 56
E-post sos@sos.dk

Avtalsområden

De här bestämmelserna gäller för följande avtalsområden:
• KFO-PTK
• KFO-Forena/Handels/Akademikerförbunden inom KFOområdet
• KFO-Handels

