FAKTA OM DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD

Så gäller grupp
försäkringen utomlands
Det blir allt vanligare att vi under kortare
eller längre perioder vistas utomlands. Det
kan till exempel vara under en semester, en
tjänsteresa eller kanske under flera års arbete
eller studier utomlands. Hur gäller grupp
försäkringen då?
Det här faktabladet innehåller översiktlig information
om hur din gruppförsäkring i Bliwa Livförsäkringgäller
när du vistas utomlands. Den fullständiga informationen
finns i försäkringsvillkoren som du kan få av gruppföre
trädaren på din arbetsplats/i din organisation eller från
Bliwa.
ALLMÄNT
En förutsättning för att kunna anslutas till en frivillig
gruppförsäkring är att du är stadigvarande bosatt i Sve
rige.
Oftast gäller försäkringen som vanligt om din utlands
vistelse inte varar längre än 12 månader eller om du inte
beger dig till ett område med politiska oroligheter. Det
finns fyra faktorer som har betydelse för hur din gruppför
säkring gäller utomlands:

Om utlandsvistelsen varar kortare eller längre tid än
12 månader.

Om utlandsvistelsen är inom eller utanför Norden (Dan
mark, Finland, Norge, Island och Sverige).

Om du vistas i ett område där krig eller politiska orolig
heter råder.

Om du är i tjänst utomlands eller om du vistas utom
lands av någon annan anledning.
Tänk på att gruppförsäkringen i första hand är ett bas
skydd avsett för svenska förhållanden och att det därför är
viktigt med ett bra reseskydd, exempelvis genom hemför
säkringen.
Oavsett hur lång din utlandsvistelse är ingår till exempel
aldrig ersättning för hemtransport i gruppförsäkringen.
Gruppförsäkringen ersätter inte kostnader vid sjukdom.
Det finns dock vissa tillfällen då barnförsäkringen kan
ersätta kostnader vid sjukdom. Däremot brukar sådana
kostnader ersättas via det 45 dagar långa reseskydd
som ingår i de flesta hemförsäkringar. Kontrollera före
utlandsresan vad som gäller i din hemförsäkring. Om du
kommer att vistasutomlands längre tid än 45 dagar behö
ver du teckna ett resetillägg till hemförsäkringen eller en
separat reseförsäkring.
Försäkringskassan har sammanställt information som
kan vara bra att känna till om du skulle bli sjuk utom
lands forsakringskassan.se.

UTOMLANDS DE FÖRSTA 12 MÅNADERNA
Om du vistas utomlands under högst 12 månader i ett
område som inte berörs av politiska oroligheter, krig eller
krigsfara, gäller din gruppförsäkring som vanligt. Det har
ingen betydelse om du vistas inom eller utanför Norden.
Detta innebär att:
livförsäkring - dödsfallskapital gäller även om den för
säkrade avliderutomlands
sjukkapital, sjukförsäkring, diagnosförsäkring, olycks
fallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, barn
försäkring och premiebefrielse gäller även för arbetso
förmåga och olycksfall som den försäkrade drabbats av
under vistelsen utomlands.
Kostnader som uppstår utomlands ska i första hand
ersättas av separat reseförsäkring eller resemomentet i
hemförsäkringen. Om du fått ersättning för kostnader vid
olycksfall från reseskyddet i din hemförsäkring, från en
reseförsäkring eller från någon annan försäkring kan du
inte få ersättning för dessa kostnader från din gruppför
säkring.
Ersättning för kostnader till följd av ett olycksfall som
inträffat utomlands regleras som om olycksfallet hade
inträffat i Sverige. Det innebär till exempel att ersättning
endast lämnas för sjukvård och läkemedel upp till nivån
för det svenska högkostnadsskyddet.
Du kan inte få ersättning för läkekostnader eller för
behandlingskostnader för tandskador, om kostnaderna
har uppstått i utlandet efter tidpunkten för den ursprung
ligt planerade hemresan.
Om du tecknade försäkringen i samband med utresan till
eller under vistelsen i ett område där krig eller politiska
oroligheterredan då pågick eller uppenbar krigsfara
fanns, gäller försäkringen inte för dödsfall, arbetsoför
måga eller olycksfall som inträffar under vistelsen i områ
det eller inom 1 år efter vistelsens slut och som kan anses
bero på kriget eller oroligheterna.
Om du deltar i krig eller politiska oroligheter gäller för
säkringen inte alls, oavsett när du tecknade den.
UTOMLANDS EFTER DE FÖRSTA 12 MÅNADERNA
Om du vistas mer än 12 månader i ett område inom Nor
den som inte berörs av politiska oroligheter, krig eller
krigsfara, gäller din gruppförsäkring på samma sätt som
under de första 12 månaderna utomlands.
Utanför Norden gäller inte försäkringen sjukkapital,
sjukförsäkring, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring,
sjuk- och olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och pre
miebefrielse för arbetsoförmåga och olycksfall som du
drabbas av under vistelsen utomlands. Om du är i utlands
tjänst gäller dock speciella regler, se nedan.

Livförsäkring - dödsfallskapital gäller även om du avli
der utomlands, oavsett hur länge utlandsvistelsen har
varat.

 lycksfallsförsäkringen gäller vid vistelse i Norden.
O
 id vistelse utanför Norden kan du få rätt till invalidi
V
tetsersättning bara om du drabbas av bestående inva
liditet till följd av ett olycksfall som inträffar under de
första 12 månaderna utomlands.

Om din make/maka eller sambo och dina barn är försäk
rade genom din gruppförsäkring och flyttar med dig när
du tjänstgör utomlands, gäller deras försäkringsskydd
som om de själva hade varit i utlandstjänst.

Kostnader ersätts aldrig vid vistelse utanför Norden.

Vistelse utanför Norden räknas inte som avbruten om
du tillfälligt vistas i Norden för läkarbesök, sjukhusvård,
affärer, semester eller liknande.

Vistelse utanför Norden räknas inte som avbruten om du
tillfälligt visats i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affä
rer eller liknande.

VAD RÄKNAS SOM UTLANDSTJÄNST?
I utlandstjänst är du när du arbetar utomlands

Om du tecknade försäkringen i samband med utresan till
eller under vistelsen i ett område där krig eller politiska
oroligheterredan då pågick eller uppenbar krigsfara
fanns, gäller försäkringen inte för dödsfall och olycksfall
som inträffar under vistelsen i området eller inom 1 år
efter vistelsens slut och som kan anses bero på kriget
eller oroligheterna.

på uppdrag av din svenska arbetsgivare (svenska sta
ten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening)

hos ett utländskt företag som är moder-, dotter- eller
systerbolag till ett svenskt företag

hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem.
FN-tjänstgöring eller liknande
Att delta i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi
räknas inte som deltagande i utländska politiska orolig
heter eller krig.
Om du redan har en gruppförsäkring gäller den som vid
vanlig utlandstjänstgöring när du deltar i den fredsbeva
rande verksamheten. Om du tecknar en gruppförsäkring
i anslutning till utresan eller under tjänstgöringstiden
gäller den inte vid försäkringsfall som kan anses bero på
kriget/oroligheterna.
SKA JAG BEHÅLLA GRUPPFÖRSÄKRINGEN UNDER EN
LÄNGRE UTLANDSVISTELSE?
Vid en längre utlandsvistelse gäller alltså begränsningar
för vilka ersättningar som kan betalas ut från gruppför
säkringen. Ett skäl att ändå behålla gruppförsäkringen
under en längre utlandsvistelse är att du kan drabbas av
sjukdom eller invaliditet under utlandsvistelsen. Har du
sagt upp din försäkring kan det då vara svårt att på nytt
komma med i gruppförsäkringen på grund av hälsokra
ven vid anslutningen.
SENIORFÖRSÄKRING
För Bliwas Seniorförsäkring gäller andra villkor än för
gruppförsäkringen.
Om du vistas utomlands under högst 12 månader i ett
område som inte berörs av politiska oroligheter, krig eller
krigsfara, gäller din Seniorförsäkring på följande sätt:

För kostnader som beror på olycksfall som inträffar
utanför Norden ersätts endast delar som uppkommer i
Norden.

Om du deltar i krig eller politiska oroligheter gäller för
säkringen inte alls, oavsett när du tecknade den.
FÖRSÄKRINGSGIVARE
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, organisationsnummer
502006-6329.
OM VI INTE ÄR ÖVERENS
Om du är missnöjd med Bliwas beslut ska du i första hand
ta kontakt med Bliwa för omprövning av ärendet. Mer
information hittar du i försäkringsvillkoren.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Bliwa är personuppgiftsansvarig för behandling av de per
sonuppgifter du lämnar till Bliwa eller som Bliwa får om
dig. Bliwa behandlar dina personuppgifter i enlighet med
Personuppgiftslagen och Bliwas etiska regler. Du har rätt
att få ut information om vilka personuppgifter Bliwa har
om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga
personuppgifter. Fullständig information om hur och för
vilka ändamål Bliwa hanterar personuppgifter finns på
bliwa.se och i försäkringsvillkoren.
YTTERLIGARE INFORMATION
Detta är en översiktlig information om försäkringen. Vill
du ha utförlig information kan du beställa Villkor för gruppförsäkring alternativt Villkor för Seniorförsäkring från Bliwa.
Olika grupper kan ha olika försäkringsvillkor, meddela
oss därför avtalsnumret för den grupp du tillhör.
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UTLANDSTJÄNST
Om du är i utlandstjänst gäller försäkringen även vid vis
telse utanför Norden som varar längre tid än 12 månader.
Efter 12 månader ger dock inte olycksfallsförsäkringen,
sjuk- och olycksfallsförsäkringen och barnförsäkringen
ersättning för kostnader på grund av nya skadefall. Det är
då endast invaliditetsersättning som kan betalas ut från
dessa försäkringar.

