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Förklaringar av viktiga begrepp

Förklaringar av viktiga begrepp
Försäkrad

Fysisk person som tjänstgör utomlands, eller är utomlands på tjänsteresa, på svensk arbetsgivares uppdrag.

Försäkringsgivare

Försäkringsföretag som tecknat försäkringsavtal med fysisk eller juridisk person.

Försäkringstagare

Den arbetsgivare som har tecknat försäkringsavtal om Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring med Folksam.

Medförsäkrad

Den utlandstjänstgörandes make, maka, registrerad partner, sammanboende och barn under
21 år som ska omfattas av Läkekostnadsförsäkringen om överenskommelse träffats mellan
den anställde och arbetsgivaren om att dessa ska medfölja vid utlandstjänstgöringen.

Prisbasbelopp

Belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället (konsumentprisindex) och som varje
år bestäms av regeringen.

Sambo

Med sambo avses ogift person som den försäkrade vid dödsfallet sammanbodde med på
sådant sätt som avses i sambolagen (2003:376).
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Gemensamma försäkringsvillkor för
Folksams Läkekostnadsförsäkring
vid utlandstjänstgöring, LFU
1. Försäkringsavtal

Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619, i
dessa försäkringsvillkor benämnt Folksam. Huvudkontorets adress är Folksam, 106 60 Stockholm. För mer information om bolaget, gå in på folksam.se eller kontakta närmaste Folksamkontor.
Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, LFU, är en obligatorisk kapitalförsäkring
som grundar sig på kollektivavtal. Försäkringen gäller för anställd som på svensk arbetsgivares uppdrag tjänstgör utomlands eller är utomlands på tjänsteresa. Dessutom ska den anställde
omfattas av någon av följande kollektivavtal:
• Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring, tecknat mellan Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK).
Parterna benämns i dessa villkor kollektivavtalsparterna.
• Bestämmelser för kooperationens avtalsförsäkringar vid utlandstjänstgöring, tecknat mellan
KFO och Landsorganisationen i Sverige (LO). Parterna benämns i dessa villkor kollektivavtalsparterna.
I dessa försäkringsvillkor används den gemensamma benämningen kollektivavtal för samtliga
kollektivavtal ovan. Om avvikande regler gäller för något kollektivavtal, anges detta särskilt.
För försäkringsavtalet gäller dessa försäkringsvillkor, Folksams försäkringstekniska regler,
försäkringsavtalslagen (2005:204) och svensk lag i övrigt. För försäkringsavtalet gäller dessutom vid var tid gällande överenskommelser mellan kollektivavtalsparterna.
Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade
har lämnat till Folksam.
1.1 Tecknande av försäkringsavtal
Försäkringstagaren får en bekräftelse där det framgår från och med vilken tidpunkt försäkringsavtalet träder i kraft och det är vid denna tidpunkt som Folksams ansvarighet inträder.
Omfattas någon anställd av i kollektivavtalet angiven garantibestämmelse, ska försäkringens
ikraftträdande ske senast från och med den tidpunkt då garantin börjar gälla eller när försäkringen vid övertagande upphör hos annat bolag. Dessutom krävs, för att försäkringsskyddet
ska inträda att den försäkrade genomgått, och blivit godkänd enligt Folksams hälsoprövningsregler.
Läkekostnadsförsäkringen ska tecknas att också omfatta make (sammanboende) och barn under 21 år till den utlandstjänstgörande om överenskommelse träffats mellan den anställde och
arbetsgivaren om att dessa ska medfölja vid utlandstjänstgöringen.
För anställda som vistas utomlands kortare tid än ett år ska uppgift om resdagar lämnas till
Folksam på Arbetsgivaruppgiften som lämnas på internettjänsten för arbetsgivare. För anställda som avser att vistas utomlands minst ett år ska detta anmälas till Folksam på särskild
blankett.
1.2 Försäkringsavtalets upphörande
Folksam har rätt att säga upp avtalet om arbetsgivaren inte betalt premien i rätt tid eller på annat sätt bryter mot försäkringsvillkoren. Folksam kan dock inte säga upp försäkringsavtalet
så länge arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, som medför att någon anställd omfattas av
garantibestämmelse. Försätts arbetsgivaren i konkurs eller inleds ett likvidationsförfarande
äger Folksam rätt att säga upp försäkringsavtalet till den tidpunkt då konkursen respektive
likvidationen avslutas.
Upphör företaget med sin verksamhet upphör försäkringsavtalet om Läkekostnadsförsäkring.
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2. Försäkringsförmåner
Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring ger ersättning för nödvändiga och skäliga
kostnader vid sjukdom och olycksfall, som:
• läkekostnader, till exempel läkarvård, sjukhusvård och läkemedel
• tandskadekostnader
• rese- och transportkostnader
• kostnader vid graviditetskontroll och förlossning.

3. Försäkringspremie

Arbetsgivaren ska betala hela premien för Läkekostnadsförsäkringen så länge den anställde
omfattas av utlandstjänstgöringen.
Folksam beräknar försäkringspremien och fakturerar, i efterskott, för ett kalenderår i taget.
Premien för Läkekostnadsförsäkring är oberoende av ålder, kön och arbetstidens omfattning.
Premien ska betalas till Folksam senast vid fakturans förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta med den räntesats som Folksam bestämt ska gälla vid varje tidpunkt.
För retroaktiva premier tillkommer ränta med den procentsats som Folksam bestämt ska gälla
vid varje tidpunkt. Arbetsgivare som tecknat försäkring senare än tidpunkt som enligt kollektivavtal ålegat denne ska betala premie och ränta från den dag premien skulle ha förfallit om
försäkringen hade tecknats i tid.

4. Utbetalning av försäkringsbelopp

4.1 Anmälan av skada
Om skadan inträffar i Sverige
Gör din anmälan per telefon 0771 950 950, vardag 07.30-21.00 eller helg 9.00-19.00.
Om skadan inträffar utomlands
Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall som inträffar utomlands bör du omedelbart
kontakta SOS-International på telefon +46 8 13 60 60 eller kontaktuppgifterna nedan.
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
4.2 Medgivande
Medgivande att inhämta upplysningar från läkare, annan sjukvårdspersonal, sjukhus, annan
sjukvårdsinrättning, Försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning ska lämnas på begäran.
4.3 Felaktigt utbetalt belopp
Om försäkringstagare eller försäkrad lämnat sådan uppgift till Folksam att utbetalning skett
till fel mottagare kan Folksam inte göras ansvarig gentemot den rättmätiga mottagaren.
Om försäkrad har erhållit utbetalning med för högt belopp eller för tid då denne inte har haft
rätt till utbetalningen, kan Folksam återkräva eller kvittningsvis återta det felaktigt utbetalda
beloppet.
4.4 Oriktig uppgift
Oriktiga uppgifter kan leda till att försäkringen blir helt eller delvis ogiltig och att utbetalning
nekas eller sänks.

5. Ändring av försäkringsvillkoren

Dessa försäkringsvillkor grundar sig på vid var tid gällande kollektivavtal om Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring. Försäkringsvillkoren får anpassas till framtida ändringar
och tillämpningar som beslutas av kollektivavtalsparterna eller av nämnd eller annat behörigt
organ som är utsett av kollektivavtalsparterna. Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt
som kollektivavtalsparterna har kommit överens om.
Under försäkringstiden kan Folksam ändra försäkringsvillkoren med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndighets föreskrift eller rättstillämpning. Sådan ändring kan börja gälla omgående.
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Folksam kan ändra försäkringsvillkoren även av annan anledning, om ändringen generellt
sett inte kan anses innebära en betydande nackdel för försäkringstagaren, den försäkrade eller
förmånstagaren. Sådan ändring kan börja gälla efter nämndens godkännande.

7. Begränsning av ansvar

Folksam kan inte ställas till svars för ett meddelande eller ett dokument som fått felaktig
lydelse, om rättelse vidtas så snart felet upptäcks.
Meddelandet anses ha inkommit till Folksam den dag det ankomststämplas eller på annat sätt
daterats hos Folksam.
Folksam är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå vid fördröjning av utredning rörande försäkringsfall på grund av krig, terrorattack, politiska oroligheter eller annan katastrofhändelse
eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. Förbehållet om
stridsåtgärd i arbetslivet gäller även om Folksam själv är föremål för eller vidtar sådan stridsåtgärd.

8. Begränsningar i försäkringens giltighet

8.1 Krigstillstånd i Sverige
Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i fråga om Folksams ansvarighet och
rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie). Folksam är fri från krigsansvarighet för försäkring
som tecknats eller får utökning av försäkringsbelopp efter krigstillståndets inträde, eller inom
en period av tre månader dessförinnan.
8.2 Deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige
Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade
deltar i krig eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Den gäller heller inte vid dödsfall
eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses
bero på kriget eller oroligheterna.
Deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FNs regi eller enligt beslut av OSSE
(Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) räknas inte som deltagande i krig
eller politiska oroligheter.
8.3 Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter
Vistas den försäkrade utanför Sverige i område där krig eller krigsliknande politiska oroligheter råder – utan att själv delta – gäller följande: Tecknades försäkring eller utökades
pensionsbeloppet i samband med utresan till eller under vistelse i området, och kriget eller
oroligheterna då pågick eller uppenbar krigsfara förelåg, gäller inte försäkringen respektive
utökningen för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar under vistelsen i området eller
inom ett år efter dess slut och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna.

9. Behandling av personuppgifter

Folksam värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi
hanterar dina uppgifter. När du ingår ett försäkringsavtal med Folksam, behöver vi hantera
dina personuppgifter för att kunna administrera försäkringsförhållandet, hantera anmälda
skador, beräkna försäkringspremier eller för att tillhandahålla relevant information och
marknadsföring till dig. De uppgifter vi behandlar kan vara ditt namn och adress, hälsoinformation, om det finns medförsäkrad, uppgifter om försäkringsfall och annan relevant
information. Merparten av personuppgifterna samlas in från dig men vi kan även samla in
uppgifter från en tredje part eller från offentliga källor. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen för att viska kunna fullgöra våra åtaganden enligt försäkringsavtalet. Vi kan även
behöva hantera uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra
gällande eller försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av att
hantera dina uppgifter.
Kontaktuppgifter till det Folksambolag som är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter finner du i ditt försäkringsbesked. Du kan från och med 25 maj 2018 även kontakta
Folksams dataskyddsombud på dataskyddsombud@folksam.se.
Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla det
ändamål för vilka de samlats in. Därefter raderar vi uppgifterna.
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Dina personuppgifter hanteras med sekretess enligt Folksams etiska regler. Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter om ditt avtal hanteras i ett för Folksambolagen
gemensamt kundregister för bland annat automatiskt adressuppdatering och samordning
av bolagens information och marknadsföring till dig. Vi kan även behöva lämna ut vissa
personuppgifter till återförsäkringsbolag.
Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
exempelvis genom att använda de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som
antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig, att få felaktiga
uppgifter rättade, att begära att vi begränsar vår behandling och att dina uppgifter överförs
till annan part samt invända mot den behandling vi utför. Du har även rätt att inge klagomål
till ansvarig tillsynsmyndighet.
Läs mer om Folksams hantering av personuppgifter och dina rättigheter på folksam.se/personuppgifter.

10. Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Folksam följer ett strikt regelverk för att förhindra att dess produkter och tjänster utnyttjas
för finansiell brottslighet. Försäkringstagare, försäkrad och andra personer relaterade till
försäkringsavtalet är skyldiga att förse Folksam med all nödvändig information och
dokumentation med anledning av tillämplig lagstiftning.
Folksam har rätt att
• begränsa ett befintligt avtal samt vägra att ingå nytt avtal om förutsättningarna i första
stycket inte är uppfyllda eller i de fall misstanke om penningtvätt eller finansiering av
terrorism föreligger
• avsluta avtalsförhållandet om det på skälig grund kan misstänkas att nyttjandet av Folksams
produkter eller tjänster utgör led i penningtvätt eller finansiering av terrorism
• dela information till andra bolag inom Folksamgruppen i syfte att upptäcka och motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism.

11. Tvist och omprövning av beslut
11.1 Folksam omprövar
Om försäkringstagare, den försäkrade eller annan ersättningsberättigad inte är nöjd med
Folksams beslut i ett ärende och vill överklaga detta så bör berörd kontakta klagomålsansvarig,
det vill säga avdelningschefen för den grupp som handlagt ärendet.
Folksams policy när det gäller klagomål är att de ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om Folksam inte kan ge svar inom två veckor ska den klagande bli informerad om
handläggningen av ärendet och få besked om när svar kommer att lämnas. Om Folksam inte
kan tillmötesgå klagomålet, har den klagande rätt att få en motivering till detta.
11.2 Prövning av Kundombudsmannen Folksam
Om den klagande efter kontakt med avdelningschefen fortfarande är missnöjd, kan den klagande
begära att få ärendet prövat av Kundombudsmannen Folksam. Kundombudsmannen är en
fristående och opartisk instans som kostnadsfritt omprövar de flesta försäkrings- och skadeärenden. Anmälan måste göras inom ett år från det att Folksam lämnat slutligt besked.
Kundombudsmannen Folksam, 106 60 Stockholm
Telefon: 020-65 52 53
E-post: kundombudsmannen@folksam.se
www.folksam.se/kundservice/omduintearnojd

7

Försäkringsvillkor för
Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, LFU

11.3 Nämnder
Kollektivavtalsparterna har träffat överenskommelse om en särskild nämnd – Nämnden
KFO-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring – respektive – Nämnden
KFO-LO för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (KFF-nämnden) – som ska
svara för tolkning av bestämmelser rörande kollektivavtalet.
Arbetsgivare eller anställd kan begära att fråga som angår denne ska tas upp till behandling i denna nämnd.
Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet eller försäkringsvillkoren har part i tvisten alltid rätt att hänskjuta denna till bindande avgörande i skiljenämnd enligt kollektivavtalets bestämmelser.
Innan tvist upptas till avgörande i skiljenämnd ska ärendet ha behandlats i nämnden.
11.4 Allmän domstol
Saken kan även prövas i allmän domstol. Domstolsprövning ska ske i enlighet med
svensk lag.
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Försäkringsvillkor för Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, LFU
§1 Försäkringsskyddet gäller under den tid som mellan KFO och PTK överenskommet

”Avtal om försäkringsskydd för tjänsteman vid utlandstjänstgöring” respektive KFO och
LO överenskommet ”Avtal om försäkringsskydd för arbetare vid utlandstjänstgöring”
gäller för den anställde.
Vid återflyttning till Sverige upphör försäkringsskyddet vid återinträde i den allmänna
försäkringen.
§2 Drabbas den försäkrade under försäkringstiden av sjukdom eller olycksfallsskada

(skadefall) lämnas ersättning enligt nedanstående regler.

Med olycksfallsskada förstås kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom
plötslig yttre händelse.
Ersättning lämnas för kostnader som avser vård och behandling som föreskrivits av läkare
eller tandläkare.
Ersättning lämnas i den mån kostnaderna inte enligt lag, konvention eller annan försäkring
ersättes från annat håll.

Läkekostnader

§3 Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård och sjukhusvård

samt för behandling, läkemedel och hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.

Tandbehandling

§4 Ersättning lämnas för behandlingskostnader vid sådan tandskada som drabbat den försäk-

rade genom olycksfall, samt för sådan tandsjukdom som kräver oralkirurgiskt ingrepp och
som ej kan hänföras till normal tandvård, samt för tillfällig behandling vid akuta besvär oavsett orsak.
Behandling och arvode ska, med undantag för nödvändig akutbehandling, vara på förhand
godkända av Folksam. Föreligger vid skadefallet sjukliga eller i övrigt för åldern onormala
förändringar, lämnas ersättning endast för den skada som kan antas ha blivit följden om förändringarna inte funnits då skadan inträffade.

Skada på fast protes ersätts enligt motsvarande regler som skada på naturlig tand. Detta gäller
även avtagbar protes som då den skadades var på plats i munnen.
Ersättning för behandling av olycksfallsskada lämnas inom fem år från skadefallet. Förutsättningen för ersättning är dock att behandlingen påbörjats inom tre år från skadetillfället.
Om slutbehandlingen måste uppskjutas på grund av försäkrads ålder till en senare tidpunkt,
inbegrips även den uppskjutna behandligen om den genomförs innan den försäkrade fyllt
25 år. Även för behandling som företes senare, men före fyllda 30 år, ersätts kostnaden under
förutsättning att Folksam tagit ställning innan den försäkrade fyllt 25 år och i anslutning
härtill godkänt den uppskjutna behandlingen.
För tandbehandling som inte föranletts av olycksfallsskada utgår ersättning endast under
försäkringstiden.
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Rese- och transportkostnader

§5 Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för resor i samband med sjukhus-

vård, läkarvård, tandbehandling som omfattas av denna försäkring, samt annan vård och
behandling som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.

Ersättning lämnas för av sjukdomen eller olycksfallsskadans föranledda merkostnader dels av
behörig läkare föreskrivit färdsätt för hemtransport av den sjuke (skadade), dels för nödvändig
hemtransport av den sjukes (skadades) familjemedlemmar som är försäkrade på motsvarande
sätt, samt återresa till stationeringsorten. Ersättning lämnas om hemtransporten sker inom tre
år från första läkarbesöket för den sjukdom eller det olycksfall som föranlett hemtransporten.
Om sjukdomen eller olyckfallsskadan inom ett år leder till dödsfall ersätts nödvändiga och
skäliga kostnader för den avlidnes och dennes familjs hemtransport till hemlandet, samt för
sådana arrangemang som erfordras för transportens genomförande. Försäkringen ersätter även
nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi i samband med resor och transporter
enligt ovan under längst 60 dagar.

Inskränkningar i försäkringens giltighet

§6 Ersättning lämnas ej för kostnader som har samband med sjukdom som visat objektivt

fastställda symtom, eller olycksfallsskada som inträffat före försäkringens ikraftträdande.
Ersättning lämnas för kostnader som har samband med sjukdom eller olycksfall som orsakats
av krig eller politiska oroligheter och som drabbar den försäkrade då han vistats i område där
sådana förhållanden råder under förutsättning att den försäkrade inte deltar i kriget eller oroligheterna.

Graviditetskontroll och förlossning

§7 Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader vad avser löpande kontroller

under graviditetstiden, samt förlossning.

Åtgärder vid skada

§8 Rätt till ersättning föreligger endast om den försäkrade utan dröjsmål anlita läkare samt

står under fortlöpande läkartillsyn och följer de föreskrifter läkaren och Folksam lämnar.

Om Folksam så påfordrar är den försäkrade skyldig att vid skadefall på grund av sjukdom
återvända till Sverige.
Anmälan om skada ska göras snarast möjligt efter skadetillfället.
De handlingar och upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och
Folksams ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för denne. Sådant läkarintyg
som begärs av Folksam bekostas av denne. Folksam kan även föreskriva att den försäkrade
inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Skälig kostnad för resor i samband
med sådan undersökning betalas genom försäkringen.
Medgivande för bedömning av Folksams ansvarighet angående upplysningar från läkare,
sjukhus, andra vårdanstalter, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska
lämnas om så begärs.
Den som gör anspråk på utbetalning ska, om han inte är den försäkrade, styrka sin rätt till
ersättning.
Anspråk på ersättning för kostnader ska styrkas med originalverifikationer.
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Tidpunkter för utbetalning och räntebestämmelser

§9 Utbetalning ska ske senast en månad efter det att rätt till ersättning inträder och den som

gör anspråk på ersättning fullgjort vad som honom åligger enligt § 8.

Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Folksam dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet.
I den mån Folksam har betalat ersättning övertar denne den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan.

Tvister m m

§10 KFO och PTK har träffat överenskommelse om en särskild nämnd – Nämnden KFO-PTK

för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring – som ska svara för tolkning av dessa bestämmelser rörande ersättning för läkekostnader m.m.
KFO och LO har träffat överenskommelse om en särskild nämnd – Nämnden KFO-LO för
läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (KFF-nämnden) – som ska svara för
tolkning av dessa bestämmelser rörande ersättning för läke-kostnader m.m.
Arbetsgivare eller anställd kan begära att fråga som angår honom ska tas upp till behandling
i denna nämnd.
§11 Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet eller försäkrings-

villkor rörande läkekostnadsförsäkringen har part i tvisten alltid rätt att hänskjuta denna till
bindande avgörande av den i § 11 ”Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring” nämnda skiljenämnd respektive av den i § 36 ”Gemensamma försäkringsvillkor för
Kooperationens avtalsförsäkringar” nämnda skiljenämnd.
Innan tvist upptas till avgörande i skiljenämnd ska ärendet ha behandlats i Nämnden KFOPTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring respektive Nämnden KFO-LO för
läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring (KFF-nämnden).
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