Grupp-och konferens reseförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gouda Reseförsäkring, del av Gjensidige Försäkring,
filial till Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 2200

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 utomlands. Försäkringen ger ett fullgott skydd under alla typer av
grupp- och konferensresor, både när resan är privat och i tjänsten. Försäkringen gäller endast för resenärer
som är namngivna på försäkringsbeviset/bokningsbekräftelsen/resebeviset.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Grundskydd

" Kostnader för medicinskt tillstånd
som visat symptom redan innan
resan påbörjades. Ersättning lämnas
dock om det rör sig om en medicinskt
sett oväntad akut försämring av
hälsotillståndet. Den akuta fasen
anses vara över då tillståndet
stabiliserats, även om behandlingen
fortgår.

! Nödvändig vård och behandling vid
akut sjukdom och olycksfall
! Akut tandvård
! Merkostnader för kost och logi
! Resor för vård och behandling
! Sjuk-/hemtransport
! Anhörigs resa till svårt sjuk
försäkringstagare
! Transport av avliden
! Olycksfallsskydd
! Ansvarsskydd
! Rättsskydd
! Överfallsskydd
! Psykologisk krishjälp
! Hyra av sportutrustning
! Försening allmänt färdmedel
! Bagageförsening
! Anslutningsskydd
! Kom ikapp resan/missad avresa
! Reseavbrott
! Konferensgaranti
! Rädda resan
! Självriskskydd för t.ex. hyrbil
! Merkostnader vid naturkatastrof t.ex.
evakuering

" Planerade operationer och
behandlingar och eventuella
komplikationer i samband med
dessa.
" Ansvarsskyddet gäller inte för skada
som har samband med yrkes- eller
tjänsteutövning eller annan
förvärvsverksamhet

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

Med undantag för akut behandling
ska kostnader som beräknas
överstiga SEK 10 000 i förväg
godkännas av Gouda.

#

För försäkrad över 70 år gäller lägre
ersättningsnivå vad avser medicinsk
invaliditet.

#

Försäkringen gäller utan självrisk,
med undantag för moment
Rättsskydd, som har en självrisk om
20% - minst SEK 1 000.

#

För medförsäkrade barn under 18 år,
gäller en lägre premie och lägre
ersättningsnivåer på en del moment
(se villkoren).

Var gäller försäkringen?
! Försäkringens geografiska giltighetsområde framgår av försäkringsbrevet eller resebeviset. Har
försäkring köpts för resa inom Sverige gäller där det, i dessa försäkringsvillkor talas om Sverige
och/eller Norden, istället den ort där den försäkrade är folkbokförd.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Du ska kontrollera, att upplysningarna i försäkringsbrevet är korrekta.

•

Om skada inträffar ska du kontakta oss omgående.

•

Du har skyldighet att tillhandahålla och lämna de upplysningar som är nödvändiga för att vi ska
kunna besluta om din skada omfattas och isåfall hur.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen måste köpas för hela resans längd (högst 12 månader) och betalas innan avresa från
Norden. Det går inte att köpa försäkringen efter avresa från Norden. Du kan betala försäkringen via
inbetalningskort eller kreditkort.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

Du kan förlänga en tidigare köpt reseförsäkring under din utlandsvistelse. Den reseförsäkring
som ska förlängas eller kompletteras måste vara köpt hos Gouda och du måste vid förlängning
uppfylla samtliga krav som ställs på en person för att få nyteckna en försäkring.

•

Om du pga. sjukdom, olycksfall eller annan oförutsedd händelse inte kan återvända till
hemorten inom försäkringsperioden, förlängs dock giltigheten med så lång tid som det rimligen
tar för försäkringstagaren att ordna med en ny försäkring, dock längst 10 dagar. Premien för
förlängningen debiteras då i efterhand

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

Du har 14 dagars ångerrätt om 14 dagar räknat från och med dagen då avtalet ingicks
(ångerfrist). Ångerrätten gäller inte försäkringsavtal med försäkringsperiod om en månad eller
kortare. Eventuell administrativ avgift kan komma att tas ut.

•

Du kan också säga upp försäkringen och få full återbetalning i händelse av att premien
dubbelbetalats (endast en av två inbetalade premier återbetalas) eller om du väljer att inte
påbörja din resa.

•

Du kan också säga upp din försäkring om du väljer att avbryta påbörjad resa och återvända till
Sverige i förtid. I detta tillfälle återbetalas premien delvis och mot en administrativ avgift om
SEK 100.

