
 

   

  

  

  

 

 

  

cd» 
~ KAMMARKOLLEGIET 

Sid 1 (2) 

2022-08-22 

Försäkringsavdelningen  Stockholms  universitet  

Kristina Safferson  Charlotte Olsson  
forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se  Personalavdelningen  

106  91  Stockholm  

Försäkringsbekräftelse Försäkring för utländska besökare  

Försäkringstagare:  Stockholms universitet  

Organisationsnummer:   2021003062  

Försäkringsnummer:  28.3.1-078466-2019-28  

Försäkringsperiod:   2022-10-01  –  2023-09-30  

Försäkringsvillkor:  Försäkring för utländska  besökare 2021-07-01  

Omfattning:   Försäkringen  gäller för samtliga personkategorier 

som avtalats mellan myndigheten/stiftelsen och  

Kammarkollegiet  med de förutsättningar och  

begränsningar som följer av  försäkringsvillkoren.  

 Utländska forskare, doktorander med  

utbildningsbidrag, föreläsare, kurs-, konferens- och  

seminariedeltagare, stipendiater, opponenter och  

andra utländska besökare som medverkar i  

universitetets verksamhet samt i förekommande fall  

medföljande maka/make/sambo och barn  till 

besökaren.  

 

Premiegrunder:  Premien för perioden grundas på:  

•  Antal  försäkrade  

•  Premie per dygn  

•  Skaderesultat/skadehistorik  
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Upplysningsplikt  och  riskökning:   Premier och villkor grundar sig på de uppgifter som 

lämnas då försäkringen  tecknas. Har myndigheten  

lämnat uppgifter som är missvisande, felaktiga eller 

ofullständiga och har detta medfört för låg premie  

eller alltför förmånliga villkor, begränsas  

Kammarkollegiets ansvar till vad  som svarar mot  

erlagd premie eller de villkor som rätteligen skulle  

ha gällt.  

 Ändras de förhållanden som ligger till grund för 

försäkringen i inte oväsentlig omfattning, ska  

myndigheten omgående skriftligen meddela detta till  

Kammarkollegiet. Medför ändringen ökad  

riskexponering och har myndigheten utan skälig  

anledning underlåtit  att  meddela Kammarkollegiet  

ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt  

som angivits i stycket ovan.  

Förlängning  av  försäkring:   Försäkringen  förlängs med ett år i taget om den inte  

sägs upp  av någon av parterna senast en  månad 

innan försäkringsperiodens slut.  

Premie:   63  700  kr  

  

Faktura:   Faktura skickas separat.  

Med vänlig hälsning  

Kristina Safferson  

Försäkringsavdelningen  

Postadress  Kammarkollegiet, 651 80  Karlstad  www.kammarkollegiet.se  Telefon  054-22 12 00  Organisationsnummer  202100-0829     

 

Besöksadress  Våxnäsgatan  10, Karolinen  forsakring@kammarkollegiet.se  Telefax 054-15  56 10  Bankgiro  5052-5740  

    
 

mailto:forsakring@kammarkollegiet.se
www.kammarkollegiet.se

