
Organisationsförsäkring för TCO  
och dess medlemsförbund
TCO organisationsförsäkring gäller för TCO samt de medlemsförbund som är anslutna 
till försäkringen, samorganisationer, dotterbolag, stiftelser, föreningar, distrikt/lokal- 
organisationer, tidningsredaktioner samt arbetslöshetskassor. 

Försäkringen innehåller följande delar (läs mer om respektive 
del nedan):
•	 Egendomsförsäkring
•	 Extrakostnadsförsäkring
•	 Avbrottsförsäkring
•	 Ansvarsförsäkring
•	 Rättsskyddsförsäkring
•	 Förmögenhetsbrottsförsäkring
•	 Ansvar ren förmögenhetsskada
•	 VD-styrelseansvarsförsäkring
•	 Självriskeliminering vid tjänsteresa med bil
•	 Kristerapiförsäkring
•	 Tjänstereseförsäkring
•	 Deltagarolycksfallsförsäkring
 

Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkringen gäller för lös egendom.  
Följande händelser omfattas av egendomsförsäkringen:
Brand, vatten och inbrottsskador samt vid plötsliga oförut-
sedda händelser (allriskförsäkring samt maskinförsäkring). 
Maskinförsäkring gäller endast för maskinerier, inventarier 
inklusive audiovisuella hjälpmedel, varor och datamedia.

Grundsjälvrisk: 0,5 prisbasbelopp*

Försäkringsbelopp: Fullvärde (vissa begränsningar/
utökningar finns, se försäkrings-
brev eller villkor)

Extrakostnadsförsäkring 
Om verksamheten inte kan drivas normalt på grund av en 
ersättningsbar skadehändelse ersätter försäkringen skäliga 
extrakostnader som uppstår.

Självrisk: 0,5 prisbasbelopp*

Försäkringsbelopp: 5 000 000 kronor

Avbrottsförsäkring
Försäkringen gäller för avbrott i verksamheten för rörelse- 
drivande bolag som uppstår på grund av ersättningsbar 
egendomsskada. Ersättning lämnas för förlust av täcknings-
bidrag. 

Självrisk: 24 karenstimmar

Försäkringsbelopp: 5 000 000 kronor

Ansvarsförsäkring
Om organisationen blir skadeståndsskyldig enligt skade-
ståndsrättsliga regler kan ersättning lämnas för person 
och sakskada.

Självrisk: 0,5 prisbasbelopp*

Försäkringsbelopp: 10 000 000 kronor och  
högst 50 000 000 kronor  
per försäkringsår

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- 
och rättegångskostnader vid tvister. Gäller för tvistemål 
och skattemål samt miljöbrott.

Självrisk: 20% av prisbasbelopp*  
+ 20% av kostnad

Försäkringsbelopp: 10 prisbasbelopp* per skada  
och max 20 prisbasbelopp*  
per försäkringsår.

Förmögenhetsbrott
Ersätter kostnader om organisationen drabbats av t.ex. för-
skingring eller bedrägeri. Försäkringen gäller inom Norden.

Självrisk: 1 prisbasbelopp*

Försäkringsbelopp: 1 000 000 kronor/skada 
Max 5 000 000 kronor  
per försäkringsår.
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Ansvar ren förmögenhetsskada 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren  
förmögenhetsskada** som av den försäkrade orsakats 
genom fel eller försummelse enligt allmänna skadestånds-
rättsliga regler.

** Med ren förmögenhetsskada avses ekonomisk skada  
som uppstår utan samband med att någon lider person-  
eller sakskada.

Självrisk: 1 prisbasbelopp*

Försäkringsbelopp: 2 000 000 kronor/skada.  
Max 4 000 000 kronor  
per försäkringsår.

Styrelseansvarsförsäkring för organisationer
Försäkringen gäller för försäkringstagarens förutvarande, 
nuvarande och kommande ordförande, styrelseledamot. 
Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad 
person under den tid försäkringen är i kraft och som anmäls 
till försäkringsbolaget inom sex månader från försäkringens 
upphörande.

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk

Försäkringsbelopp: 2 000 000 kronor/skada

Självriskeliminering vid tjänsteresa med bil
Ger ersättning vid tjänsteresa med bil i tjänsten och som 
personligen svarar för/drabbas av självrisk eller bonusförlust 
i händelse av skada. Försäkringen omfattar trafikskada, 
delkaskoskada samt vagnskada. 

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk

Försäkringsbelopp: Högst 0,25 prisbasbelopp*  
per skada

Kristerapiförsäkring
Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad i tjänsten eller 
under tjänsteresa drabbas av akut psykisk kris på grund  
av skadehändelse som är ersättningsbar från försäkringen. 
Ersättning lämnas också för skäliga och nödvändiga 
kostnader för resor och tolk. Ersättning lämnas med upp  
till 4 000 kr för reseersättning.

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk

Försäkringsbelopp: Ersätter upp till  
10 kristerapibehandlingar

Tjänstereseförsäkring
Försäkringen gäller förtroendevalda, anställda, övriga upp-
dragstagare samt medföljande barn under 18 år, maka eller 
sambo vid resa med uppdrag för den försäkrades räkning i 
hela världen, dock med undantag för de länder/områden till 
vilka Utrikesdepartementet och/eller Folkhälsomyndigheten 
helt eller delvis avråder resa. 

Försäkringen kan även omfatta anställda som åker på 
tjänsteresa till krigsområden. Kontakta Folksam för en 
separat offert.

Försäkringen gäller för utländska besökare på besök inom 
Norden och som saknar egen försäkring. Försäkringsbeloppet 
är 10 prisbasbelopp* per skada och omfattar kostnads- 
ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Invaliditet-och 
dödsfallsbelopp omfattas inte.

Försäkringen gäller vid tjänsteresa under sammanhängande 
tid av 210 dagar. Försäkringen gäller även vid semester 
i högst 14 dagar i samband med uppdrag för försäkrads 
räkning. Även medförsäkrade omfattas. 

Försäkringen gäller vid tjänsteresa. 
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för 
sjukvård och tandvård samt resor i samband med vård och 
behandling. Försäkringen omfattar även:
•	 Reseavbrott
•	 Resgodsskydd
•	 Förseningsskydd
•	 Ansvar-och rättskydd för privatperson
•	 Överfallsskydd
•	 Ersättning vid dödsfall (Se dock försäkringen för utländska 

besökare)
•	 Kristerapiförsäkring
•	 Avbeställningsskydd

Deltagarolycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar 
när försäkrade medlemmar under utförande av facklig 
verksamhet för försäkrad organisations räkning utanför 
medlemmens arbetsplats.

Medlemmar under deltagande i av försäkrad organisation 
anordnad konferens, läger eller kursverksamhet med direkt 
anknytning till organisationens verksamhet.

Anordnar försäkrad konferens, läger eller kurs som syftar 
till ökad kunskap om organisationens verksamhet eller 
verksamhetsfält och där även icke medlemmar deltar är 
också dessa personer försäkrade. Försäkringen gäller även 
vid resa till och från verksamheten.

Ersättningsmoment som ingår i försäkringen:
•	 Olycksfallsförsäkring  1 000 kronor
•	 Akutersättning   1 000 kronor

Detta gäller vid läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid 
i en följd.

Därefter gäller följande:
•	 1 000 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
•	 1 000 kronor om du vårdas ytterligare 15 dagar

Därefter ersätts 33 kr per dag från dag 31 i högst 150 dagar.
•	 Tandskador   Nödvändiga skador
•	 Medicinsk Invaliditet  25 prisbasbelopp
•	 Ekonomisk Invaliditet  25 prisbasbelopp
•	 Dödsfall pga. olycksfallsskada 1 prisbasbelopp
•	 Kristerapi   Högst 10 behandlingar

Detta är en kortfattat beskrivning vad organisationsförsäk-
ringen innehåller. Omfattningarna kan skilja beroende på 
vilket medlemsförbund man tillhör. Det finns mer information 
i varje förbunds försäkringsbrev samt försäkringsvillkor. 
Fullständiga villkor finns att hämta på folksam.se

*Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr

Kontakta oss
Mer information finns på folksam.se/tco
Du kan även ringa oss på 0771-950 950


