2019-03-04
Anställda med anställningsavtal

PERSONFÖRSÄKRINGAR
Försäkring

Bolag

PSA – Avtal om ersättning vid arbetsskada. Kollektiv avtalsförsäkring gäller på arbetsplatsen under arbetstid samt till och från arbetet.
Vid skadeanmälan följ instruktioner på internwebben ”Tillbud och arbetsskador”
Tjänstegruppliv:
Kollektiv avtalsförsäkring för alla anställda som har minst 20% omf t o m 65 år. Ger ekonomiskt skydd till efterlevande.
Tjänstereseförsäkring:
Reseorder, beställ resa/logi via vår upphandlade resebyrå, betalas med KI medel då ingår även resebyråns reseförsäkring.
Frivilliga Gruppförsäkringar:
Som anställd erbjuds du att teckna förmånliga försäkringar hos Skandia för dig och din familj. Vissa försäkringar kräver hälsodeklaration.
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TGL
Tjänstegruppliv
Tjänstereseförsäkring
Privat
gruppförsäkring

SPV

URA:
Anställd och medföljande anhöriga omfattas av URA-Försäkring Samling. För att omfattas av försäkringen måste samtliga
medföljandes namn tydligt framgå av URA-avtalet som tecknas med den anställde.
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Doktorandförs.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet
Skandia

Privat
premie

Doktorander:
Doktorand med anställning har samma försäkringsvillkor som alla anställda men har GL = Gruppliv
Doktorander på stipendium som ingår i Svensk socialförs och skrivna i Sverige ingår i SPS Särskilt personskadeskydd, arbetsskadeförsäkring.
Doktorander på stipendium från övriga EU ska uppvisa giltigt EHIC = EU-kort (A1-intyg) Vid arbetsskada ingår i FUB. Ansök om
personnummer!
Doktorander på stipendium från övriga världen ingår i FUB max 364 dgr tills de får personnummer. Vid arbetsskada ingår i FUB.

Alla Doktorander med stipendium från Sverige-EU-övriga världen ska ingå i Sjuk- föräldraförsäkring för doktorander med stipendium.
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Postdoktor:
Postdoktor med anställning har samma försäkringsvillkor som alla anställda.
Postdoktor på stipendium som ingår i Svensk socialförs och skrivna i Sverige ingår i Särskilt Personskadeskydd, arbetsskadeförsäkring.
Postdoktor på Stipendium från övriga EU ska uppvisa giltigt EHIC = EU-kort (A1-intyg). Vid arbetsskada ingår i FUB. Ansök om
personnummer!
Postdoktor på stipendium från övriga världen ingår i FUB. Vid arbetsskada ingår i FUB. Ansök om personnummer!
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Personskadeförs.
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Studenter antagna:
Studentförsäkring finns för alla antagna och inskrivna studenter. Gäller under skoltid i skolans lokaler, campus samt till och från skolan.
Utbytesstudenter antagna till kurser (inom avtal mellan lärosäten hanteras av studentavdelningen) ingår i Student IN.
Avgiftsbetalande studenter för grund- och avancerad utbildning från tredje land med egendomsskydd (hanteras av SER).

Examensarbeten/Praktikanter/Erasmus-praktikanter:
Som tillhör Svensk socialförs och skrivna i Sverige ingår i Särskilt personskadeskydd.
Från andra länder, fråga alltid först om det finns försäkring från lärosätet eller privat, institutionen köper alltid en Enskild Student IN.

Enskild Student IN

Köp
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Uppdragstagare med lön/Arvodister/Timanställda/officiellt inbjudna talare/gäster:
som ingår i Svensk socialförsäkring och skrivna i Sverige ingår i Särskilt personskadeskydd.
från övriga EU ska kunna uppvisa giltigt EHIC = EU-kort (A1-intyg). Vid arbetsskada ingår i FUB.
från övriga världen ingår i FUB – Försäkring för utländska medborgare i max 364 dgr
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Tjänstereseförsäkringen

Kammarkollegiet

Denna försäkring kan köpas för de som inte uppfyller Tjänstereseförsäkringens krav ovan.

Tjänstereseförsäkring
Statens
Reseförsäkring

Försökspersoner: Måste tillhöra Svensk socialförsäkring och ingår i Särskilt Personskadeskydd. (utländsk person, hör med
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Kammarkollegiet

AFA/SPS
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Kan gälla för icke anställd om de reser i KI:s namn, finns reseorder, resa/logi betalas med KI medel hos vår upphandlade resebyrå!

Statens Reseförsäkring:
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Anhöriga ska ha med sig giltigt EHIC inom EU alt egna försäkringar, eller så kan Institutionen försäkra dem med en Enskild FUB, försäkring
för utländska medborgare.

Anknutna som har en annan arbetsgivare ska vid olycksfall/skada/tillbud anmäla till AFA försäkring, som arbetsgivaren är
försäkrad hos. Saknas arbetsgivare omfattas man av särskilt personskadeskydd Samling.
Stipendiater: I stipendiebrevet står det ofta att de ska teckna nödvändiga försäkringar. De som kommer inom Europa får inte skriva ut sig
från hemlandets motsvarande Försäkringskassa. De måste betala eventuell egen premie i hemlandet tills de får Svenskt personnummer!

Se även: Försäkringsskydd för stipendiater

Dessa försäkringar kan du beställa: Enskild Student IN, Enskild Student UT, Enskild FUB, Enskild SPS och Statens Reseförsäkring på e-tjänst.
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/forsakring-och-riskhantering/teckna-forsakring-och-bestall-intyg/teckna-enskild-forsakring
Karolinska Institutet
Fakturor
Referenskod: (skriv din ZZ-kod)
Box 23 109
104 35 Stockholm
Köp alla resor från vår upphandlade resebyrå! Då gäller även resebyråns försäkring av resan.

Köp

