Uppdaterad: 2021-10-08

Lathund försäkringar internationella medarbetare och stipendiater
EU-medborgare
kortare än 365 dagar

EHIC eller FUB

Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall
Sjukön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuk- och föräldraförsäkring för
Personskadeförsäkring för studenter doktorander med stipendier
Personskadeförsäkring för studenter/
FUB (täcker endast
invaliditetsersättning) /SPS (om
personnummer)
Inget skydd
FUB (täcker endast
invaliditetsersättning)
SPS om personnummer finns.
Inget skydd
Ersättning vid olycksfall
Ersättning för inkomstbortfall vid
(invaliditetsersättning, sveda och
frånvaro från arbete i samband med
värk, lyte och men)
sjukdom/olycksfall
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuk- och föräldraförsäkring för
(endast invaliditetsersättning)
doktorander med stipendier
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)
Inget skydd

EHIC eller FUB

Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)

Arbetstid/skoltid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

EHIC, Intyg från FK eller FUB

Doktorand anställd

EHIC, Intyg från FK eller FUB

Doktorand stipendiat

EHIC eller FUB

Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok

EHIC eller FUB

Ej anställd/ej antagen (ex Postdoc
stipendiat och Erasmus praktik)

EHIC eller FUB

Fritid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

EHIC, Intyg från FK eller FUB

Doktorand anställd

EHIC, Intyg från FK eller FUB

Doktorand stipendiat
Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok

EHIC eller FUB

Ej anställd/ej antagen (ex Postdoc
stipendiat och Erasmus praktik)

Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)

Inget skydd

Uppdaterad: 2021-10-08

EU-medborgare
längre än 365 dagar

Personnummer eller EHIC

Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuk- och föräldraförsäkring för
Personskadeförsäkring för studenter doktorander med stipendier
Personskadeförsäkring för studenter/
FUB (täcker endast
invaliditetsersättning) /SPS (om
personnummer)
Inget skydd
FUB (endast invaliditetsersättning)
SPS om personnummer finns
Inget skydd
Ersättning vid olycksfall
Ersättning för inkomstbortfall vid
(invaliditetsersättning, sveda och
frånvaro från arbete i samband med
värk, lyte och men)
sjukdom/olycksfall
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuk- och föräldraförsäkring för
(endast invaliditetsersättning)
doktorander med stipendier
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)
Inget skydd

Personnummer eller EHIC

Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)

Arbetstid/skoltid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

Personnummer eller EHIC

Doktorand anställd

Personnummer eller EHIC

Doktorand stipendiat

Personnummer eller EHIC

Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok
Ej anställd/ej antagen (ex Postdoc
stipendiat och Erasmus praktik)

Personnummer eller EHIC
Personnummer eller EHIC

Fritid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

Personnummer eller EHIC

Doktorand anställd

Personnummer eller EHIC

Doktorand stipendiat
Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok

Personnummer eller EHIC

Ej anställd/ej antagen (ex Postdoc
stipendiat och Erasmus praktik)

Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)

Inget skydd

Uppdaterad: 2021-10-08

Icke EU-medborgare
kortare än 365 dagar
Arbetstid/skoltid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

FUB

Doktorand anställd

FUB

Doktorand stipendiat

FUB

Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok
Ej anställd/ej antagen (inklusive
Erasmus praktik)

FUB
FUB

Fritid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

FUB

Doktorand anställd

FUB

Doktorand stipendiat
Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok
Ej anställd/ej antagen (inklusive
Erasmus praktik)

FUB
FUB
FUB

Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)

Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuk- och föräldraförsäkring för
Personskadeförsäkring för studenter doktorander med stipendier
Personskadeförsäkring för studenter/
FUB (täcker endast
invaliditetsersättning) /SPS (om
personnummer)
Inget skydd
FUB (endast invaliditetsersättning)
SPS om personnummer finns
Inget skydd
Ersättning vid olycksfall
Ersättning för inkomstbortfall vid
(invaliditetsersättning, sveda och
frånvaro från arbete i samband med
värk, lyte och men)
sjukdom/olycksfall
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuk- och föräldraförsäkring för
(endast invaliditetsersättning)
doktorander med stipendier
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)
Inget skydd
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)
Inget skydd

Uppdaterad: 2021-10-08

Icke EU-medborgare
längre än 365 dagar
Arbetstid/skoltid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

Personnummer

Doktorand anställd

Personnummer

Doktorand stipendiat

Personnummer

Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok
Ej anställd/ej antagen (inklusive
Erasmus praktik)

Personnummer
Personnummer

Fritid

Reducerade vårdkostnader

Anställd

Personnummer

Doktorand anställd

Personnummer

Doktorand stipendiat
Doktorand efter anställning,
registrerad i Ladok
Ej anställd/ej antagen (inklusive
Erasmus praktik)

Personnummer
Personnummer
Personnummer

Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)
Arbetsskadeförsäkring
(FK)/Trygghetsförsäkring (PSA)

Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
sjukpenning via FK
Sjuk- och föräldraförsäkring för
Personskadeförsäkring för studenter doktorander med stipendier
Personskadeförsäkring för studenter/
FUB (täcker endast
invaliditetsersättning) /SPS (om
personnummer)
Inget skydd
FUB (endast invaliditetsersättning)
SPS om personnummer finns
Inget skydd
Ersättning vid olycksfall
Ersättning för inkomstbortfall vid
(invaliditetsersättning, sveda och
frånvaro från arbete i samband med
värk, lyte och men)
sjukdom/olycksfall
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuklön via UU dag 2-14, därefter
(endast invaliditetsersättning)
sjukpenning via FK
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
Sjuk- och föräldraförsäkring för
(endast invaliditetsersättning)
doktorander med stipendier
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)
Inget skydd
Privat olycksfallsförsäkring/FUB
(endast invaliditetsersättning)
Inget skydd

Uppdaterad: 2021-10-08

Studenter på grund- och avancerad nivå
kortare än 365 dagar
Skoltid

Reducerade vårdkostnader
EHIC (Student IN om man är
Europeiska utbytesstudenter via avtal utförsäkrad)
Icke europeiska utbytesstudenter via
avtal
Student IN
Europeiska studenter ej via
utbytesavtal
EHIC
Icke betalande
EHIC (Student IN om man är
Bachelor/masterstudenter
utförsäkrad)
Betalande Bachelor/masterstudenter FAS+

Fritid

Reducerade vårdkostnader
EHIC (Student IN om man är
Europeiska utbytesstudenter via avtal utförsäkrad)
Icke europeiska utbytesstudenter via
avtal
Student IN
Europeiska studenter ej via
utbytesavtal
EHIC
Icke betalande
EHIC (Student IN om man är
Bachelor/masterstudenter
utförsäkrad)
Betalande Bachelor/masterstudenter FAS+

Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)

Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall

Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd
Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd
Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd
Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd
Personskadeförsäkring för studenter
Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)

Inget skydd
Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall

Student IN

Inget skydd

Student IN

Inget skydd

Hemförsäkring

Inget skydd

Hemförsäkring

Inget skydd

FAS+

Inget skydd

Uppdaterad: 2021-10-08

Studenter på grund- och avancerad nivå
längre än 365 dagar

Skoltid

Reducerade vårdkostnader

Europeiska utbytesstudenter via avtal Personnummer eller EHIC
Icke europeiska utbytesstudenter via
avtal
Personnummer
Europeiska studenter ej via
utbytesavtal
Personnummer eller EHIC
Icke betalande
Bachelor/masterstudenter

Reducerade vårdkostnader

Europeiska utbytesstudenter via avtal Personnummer eller EHIC
Icke europeiska utbytesstudenter via
avtal
Personnummer
Europeiska studenter ej via
utbytesavtal
Personnummer eller EHIC
Icke betalande
Bachelor/masterstudenter

Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall

Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd
Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd
Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd

Personnummer eller EHIC (Student IN
om man är utförsäkrad)
Personskadeförsäkring för studenter Inget skydd

Betalande Bachelor/masterstudenter Personnummer eller FAS+

Fritid

Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)

Personskadeförsäkring för studenter
Ersättning vid olycksfall
(invaliditetsersättning, sveda och
värk, lyte och men)
Hemförsäkring i första hand (Student
IN reserv)
Hemförsäkring i första hand (Student
IN reserv)

Inget skydd
Ersättning för inkomstbortfall vid
frånvaro från arbete i samband med
sjukdom/olycksfall

Hemförsäkring

Inget skydd

Personnummer eller EHIC (Student IN
om man är utförsäkrad)
Hemförsäkring
Hemförsäkring i första hand (FAS+
Betalande Bachelor/masterstudenter Personnummer eller FAS+
reserv)

Inget skydd
Inget skydd

Inget skydd
Inget skydd

