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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes 
arbetstagare (de försäkrade).

2. När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den 
tid försäkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller vid skada på försäkringsstället 
inom Norden. Om försäkringstagaren även tecknat 
tjänstereseförsäkring hos bolaget gäller krisförsäkring-
en inom samma område som tjänstereseförsäkringen.

4. Vad försäkringen gäller för   
Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad som i 
tjänsten eller under tjänsteresa drabbas av akut psykisk 
kris på grund av skadehändelse som är ersättningsbar 
enligt i försäkringsbrevet angiven och av försäkrings-
tagaren tecknad försäkring.

5. Vad försäkringen omfattar    
Försäkringen ersätter skälig kostnad för behandling 
(krisbearbetning), som försäkrad i samråd med legiti-
merad psykolog och bolaget är berättigad att erhålla.

Bolaget förbehåller sig rätten att godkänna valet av 
psykolog. Försäkringen omfattar högst tio behand-
lingstillfällen per försäkrad och skada. Behandlingen 
ska vara påbörjad inom två år från det att försäkrings-
fallet inträffade och vara avslutad inom ett år från för-
sta behandlingstillfället. All kristerapi ska ges i Sverige. 
Med kostnad för behandling förstås arvode för sam-
talsterapi (psykologkonsultation) .

Resekostnader ersätts inte.   

5.2 Undantag 
Försäkringen gäller inte 
• för den anställde som privatperson
• till följd av skada som de försäkrade tillfogar  
 varandra
•  för skadehändelse under arbetstid som inte har direkt  
 samband med arbetet
•  vid resor till och från arbetsplatsen
•  för kristerapi som inte är föranledd av traumatisk  
 händelse
• för skada som uppstått i samband med att den för- 
 säkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning  
 som enligt svensk lag är straffbelagd.

6. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

7. Åtgärder vid skada 
7.1 Anmälan om skada 
Skada som kan ge behov av behandlingshjälp ska an-
mälas så snart som möjligt till bolaget. Rån, hot eller 
överfall ska polisanmälas. 

X Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser 
enligt villkor K302:2, eller enligt X Allmänna avtals-
bestämmelser i för försäkringen gällande grundvillkor. 


