Försäkringar för dig som är förtroendevald
Tjänstereseförsäkring
Som förtroendevald är du vid tjänsteresa försäkrad via If tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller
från det du lämnar bostaden, eller din ordinarie stationära arbetsplats till dess du återkommer till
någon av dessa platser. Endast resor i direkt förbindelse till/från dessa platser omfattas av försäkringen
FÖRSÄKRINGSGUIDE (WEBBPORTAL)

Du har dygnet runt tillgång webbportalen försäkringsguiden där du på ett enkelt sätt hittar information
om försäkringen, försäkringsvillkor, landinformation, möjlighet att göra skadeanmälan och kan ladda
ner viktiga dokument som exempelvis försäkringscertifikat. Webbadress till Försäkringsguiden är:
http://www.if.se/svenskakyrkan
TRAVEL CARD

Kortet visar att du är försäkrad hos If och kan vara bra att visa upp vid kontakter med sjukhus, läkare
eller annan vårdinrättning om något inträffar under din resa eller utlandsplacering. Därför bör du se till
att alltid ha kortet med dig. På kortet finns också viktiga telefonnummer och andra kontaktuppgifter
som är bra att ha om något skulle inträffa. Du laddar själv ner och skriver ut kortet via
försäkringsguiden.
SKADEANMÄLAN

Skador anmäler Du till If via försäkringsguiden, alternativt vid akuta skador via deras larmtjänst
SOS International. SOS International kan Du ringa dygnet runt och nås på tel: +46 8 792 71 31.
Du kan även vända dig till SOS International för rådgivning, som t.ex. att få hjälp att hitta
rekommenderade sjukhus i området du befinner dig eller medicinska råd där du är tveksam om ett
sjukhusbesök är nödvändigt eller inte. SOS International är Nordens ledande assistansorganisation och
en väletablerad aktör inom området.
Vid skadeanmälan till If kan du behöva uppge Trossamfundet Svenska Kyrkans organisationsnummer
252002-6135 samt Tjänstereseförsäkringens nummer, SP577067.

Kompletterande reseförsäkring
Resor bokade via resekontot omfattas av försäkringen First Travel Aid, som innehåller
avbeställningsskydd för biljetten. Se www.firstcard.se. Vårt försäkringsnummer är 54125301

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Som förtroendevald omfattas du av TFA-KL för förtroendevalda. Det är en trygghetsförsäkring vid
arbetsskada och olycksfall på väg till och från verksamheten. Information om försäkringen hittar du på
http://www.afaforsakring.se / AFA Försäkring, kundcenter telefon: 0771-88 00 99

PERSONALAVDELNINGEN,
POSTADRESS: 75170

Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4
TELEFON: 018-16 95 00 FAX: 018-16 94 97 E-POST: kyrkokansliet.paenheten@svenskakyrkan.se
HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se

senast uppdaterad 2018-04-19

