Trafikskadereglering Utland Grund
Datum:
2022-11-30
Tid:
Kurs kl. 09.00-16.00. För dig som deltar på plats inleds
dagen med registrering, kaffe och smörgås från kl. 08.30.

Pris:
Företagsmedlem: 5 900 kr exkl moms
Fullt pris: 8 500 kr exkl moms
Anmälan via www.forsakringsforeningen.se

Anmälan:
Senast den 28 november 2022
Plats:
Online (direktsänds) och Stockholm.
Läs mer under Praktisk information.

Vem har rätt till ersättning och vilken rätt har den skadelidande? Enligt vilket lands rättssystem
ska skaderegleringen ske? Vem ska handlägga ärendet och hur fördelas handläggningen? Hur
hanteras återkrav? Vilka underlag krävs för att hantera ett ärende snabbt och korrekt? Vilken roll
spelar TFF och övriga byråer i Europa? Välkommen till grundkursen i skadereglering för
trafikskador i utlandet.

Innehåll
Gränsöverskridande trafikskador - hanteringen och process
Skillnaden mellan ett Grönakort-ärende och ett 4D-ärende
Korrespondentens och skaderegleringsrepresentantens roll
Stödfunktioner som Trafikförsäkringsföreningen (TFF)
Regleringsprocessen
Regelverket för skador inträffade i utlandet

Upplägg
Kursen blandar teoretiska genomgångar med workshops och diskussioner, för att ytterligare öka
den praktiska kunskapen av trafikskadereglering inträffad i utlandet.

Efter kursen
Efter kursen ska du känna dig tryggare i regleringen av trafikskador som inträffat i utlandet och
därmed även kunna minimera hanteringstiden för dessa ärenden. Kursen syftar även till att
stärka nätverkande mellan deltagarna för framtida yrkeskontakter.

Vem passar kursen för?
Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som motor- eller personskadereglerare och vill öka din
förståelse för regleringsprocessen för trafikskador inträffade i utlandet. Kursen passar även dig
som vill få en större förståelse för hur utlandsreglering fungerar i praktiken.

Praktisk information
Du kan välja att delta digitalt (direktsänds) eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer
du när du anmäler dig. Lokal för deltagande på plats meddelas senare.
Lokal för deltagande på plats är:
Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Har du frågor? Kontakta mig.
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Anders Manell
Projektledare
anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98

