Försäkringsskydd för nämndemän
En nämndeman omfattas av den av Domstolsverket (DV) hos Kammarkollegiet tecknade
tjänstereseförsäkringen vid statliga tjänsteresor samt en hos AFA-försäkring tecknad trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). De närmare villkor i respektive försäkring framgår i
stora drag enligt nedan. För villkorsdetaljer hänvisas till respektive försäkringsavtal.
Tjänstereseförsäkring
Anställda och uppdragstagare/nämndemän vid
myndigheter inom DV:s verksamhetsområde
omfattas av tjänstereseförsäkringen. Försäkringsskyddet gäller så snart han lämnar sitt
tjänsteställe (för nämndemän anses bostaden
vara tjänsteställe enligt SFS 1997:438) för att
fullgöra tjänstgöring på annat ställe.

Skadeanmälan
Myndighet = Domstolen,

Följande moment ingår i försäkringen

1. vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polis på den ort där skadan inträffat,

•

Invaliditets- och dödsfallskapital

•

Anhörigs besöksresa

•

Avbrottsskydd

•

Överfallsskydd

•

Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd

•

Resgodsskydd

•

Resgodsförsening

•

Kontant skadehjälp

•

Ansvarsskydd

•

Rättsskydd

•

Självriskskydd
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Försäkringsvillkoren samt ersättningsnivåer
m.m. framgår av försäkringsvillkoren för Statens tjänstereseförsäkring i Kammarkollegiets
villkorshäfte.
Villkor samt blankett för skadeanmälan finns
på Kammarkollegiets hemsida:
www.kammarkollegiet.se eller hos Kammarkollegiet, Kundtjänst, tel: 054-22 12 00, tel:
054-10 30 00 (vx).

Organisationsnummer = 202100-2742
En skadeanmälan skall undertecknas av både
resenären och myndigheten. Dessutom ska den
som begär ersättning

2. vid skada, stöld eller förlust som inträffat
under transport eller på hotell bifoga intyg
om anmälan utfärdat av transportföretaget
respektive hotellet,
3. vid försening av inskrivet resgods bifoga
intyg utfärdat av transportföretaget,
4. lämna specificerat krav på ersättning samt
bifoga kvitton eller andra verifikationer
5. om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta
6. samt på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka
till att besiktning av skadad egendom kan
ske.
Skadeanmälan skickas till
Kammarkollegiet, 651 80 KARLSTAD

www.domstol.se

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Försäkringsnummer 9160003
DV och AFA-trygghetsförsäkring har sedan
januari 1990 avtal om trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA) för nämndemän och vissa
andra uppdragstagare enligt 2 § förordningen
(1982:814) om ersättning till nämndemän och
vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet. TFA kompletterar de lagstadgade socialförsäkringarna och ger dessutom olika former av ersättning för personligt lidande.

olycksfall i arbetet

•

olycksfall på väg till eller från arbetet

•

skadlig inverkan av ämnen, buller, vibrationer m.m. - arbetssjukdom

•

kostnader

•

sveda och värk

inkomstförlust

•

vid rehabilitering

•

lyte och men

•

olägenheter i övrigt

•

framtida kostnader

•

framtida inkomstförlust

•

vid dödsfall

Mer information om AFA Försäkring och försäkringsvillkor för TFA, samt blankett för skadeanmälan hittar du på www.afa.se.
Anmälningar om försäkringsfall sänds till

Förutsättningar för att få TFA
TFA gäller från första anställningsdagen och
gäller när du utför arbete för arbetsgivarens
räkning. Du kan få ersättning vid arbetsskada
till följd av
•

•

AFA Försäkring, 106 27 STOCKHOLM
För inträffade försäkringsfall
tel: 0771-88 00 99
Vid bedömning av arbetsskada för nämndemän m.fl. jämställs uppdraget med arbete.
Samma villkor gäller för samtliga nämndemän
oavsett om de är yrkesverksamma, arbetslösa
eller pensionerade.
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