Business Flex
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gouda Reseförsäkring, del av Gjensidige Försäkring,
filial till Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 702

Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig
beskrivning av vad försäkringen täcker och inte täcker och tar inte hänsyn till dina individuella anpassningar.
Det är ditt försäkringsbrev tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Den här försäkringen skyddar dig när du reser i tjänsten. Försäkringen gäller, om inte annat avtalats, från det att
den försäkrade lämnar bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen i bosättningslandet. Försäkringen upphör i
och med återkomsten till någon av dessa platser.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Grundskydd

" Kostnader som beror på ett
medicinskt tillstånd som visat
symptom innan tjänsteresan
påbörjades ersätts inte. Ersättning
lämnas vid plötslig och oväntad
försämring av ett sådant medicinskt
tillstånd, men endast till den akuta
fasen anses vara över och tillståndet
stabiliserats till det tillstånd som den
försäkrade befann sig i innan
försämringen, även om behandling
fortgår.
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Akut läkar-/sjukhusvård
Akut tandvård
Utplacering av ersättningsperson
Återupptagen tjänsteresa efter
avbrott
Merkostnader för kost och logi
Resor för vård och behandling
Sjuk-/hemtransport
Anhörigs resa till svårt sjuk
försäkringstagare
Transport av avliden
Olycksfallsskydd
Egendomsskydd
Försening
Bagageförsening
Ansvarsskydd
Rättsskydd
Överfallsskydd
Psykologisk krishjälp
Evakuering
Självriskskydd

" Kostnader som har samband med
graviditet och som uppstår efter 32:a
graviditetsveckan omfattas inte.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

Tillval
! Avbeställningsskydd

Särskilda ersättningsnivåer gäller, om
inte annat avtalats, för personer som
fyllt 70 år samt för personer under 18
år.

Var gäller försäkringen?
! Försäkringen gäller, om inte annat avtalats, i hela världen. Du bör läsa i försäkringsbrevet om
det förekommer eventuella särskilda upplysningar om var försäkringen gäller.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Försäkringstagare ska kontrollera att upplysningarna i försäkringsbrevet är korrekta.

•

Om skada inträffar ska du kontakta Gouda omgående.

•

Försäkringstagare/försäkrad har skyldighet att tillhandahålla och lämna de upplysningar som är
nödvändiga för att Gouda ska kunna besluta om skadan ska omfattas.

När och hur ska jag betala?
Du kommer att få ett inbetalningskort med den avtalade premien angiven och försäkringen ska vara
betald i enlighet med förfallodatumet på inbetalningskortet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla det datum som avtalats och den förlängs automatiskt, om inget annat
avtalats.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringstagaren, dvs. den som har tecknat försäkringen, kan säga upp försäkringsavtalet i förtid
om:
•

Behovet av försäkringen bortfaller eller om annan liknande omständighet av, väsentlig
betydelse, för försäkringsförhållandet inträffar.

•

Gouda Reseförsäkring, väsentligen, åsidosätter sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet eller
Försäkringsavtalslagen.

•

Gouda Reseförsäkring har ändrat försäkringsvillkoren under försäkringens giltighetstid.

•

Vid alla tillfällen ska försäkringstagaren kontakta Gouda Reseförsäkring, skriftligt eller via varigt
elektroniskt medium t.ex. e-mail, för att anmäla uppsägningen.

