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

Produkt: 703

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 gäller för utländsk medborgare, som inte fyllt 70 år, och som tillfälligt skall besöka Sverige
eller annat nordiskt land.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Grundskydd

" Förebyggande hälsovård,
akupunktur, vaccinationer, årliga
hälsokontroller, graviditetskontroller,
förlossning, skönhetsoperationer
samt syn- undersökning hos optiker.

!
!
!
!
!
!

Akut läkar-/sjukhusvård
Akut tandvård vid olycksfall
Merkostnader för kost och logi
Resor i samband med sjukdom
Medicin i samband sjukdom
Rehabilitering i samband med
sjukdom.
! Hemtransport
! Hemtransport av avliden
! Begravning på plats

" Kostnader för vård, kontroller eller
medicinering av tidigare sjukdomar,
skador eller olycksfall.
" Normal-, löpande tandvård eller
tandreglering.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

Försäkringssumman för alla moment,
per skadetillfälle är högst € 30.000,
med undantag för momentet
Transport av avliden som är högst
€ 3.000.

#

Försäkringen gäller med en självrisk
om € 100 per skadetillfälle.

#

Vid behov av hemresa omfattas enbart hemresan till hemlandet, ej
återresa till Norden

#

Försäkringen täcker endast kostnader för tandvård som orsakats av
ett olycksfall.

Var gäller försäkringen?
! Försäkringen gäller i Norden.
! Försäkringen gäller dock även i annat Schengenland, under förutsättning att du innehar ett
giltigt Schengenvisum, vilket skall vara utfärdat av svensk utlandsmyndighet (ambassad eller
generalkonsulat). Det som nämns i försäkringsvillkoren gällande Norden, gäller även i
Schengenområdet.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Du ska kontrollera, att upplysningarna i ditt försäkringsbrev 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.

•

Det åligger dig, att före inresan i Norden, ta eventuella förskrivna vaccinationer.

•

I det fall du lider av en åkomma som kräver särskild medicinering åligger det dig att ta med dig
dessa mediciner för hela resan.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen måste köpas och betalas före ankomsten till Norden. Du kan betala försäkringen via
inbetalningskort eller kreditkort.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

Försäkringen börjar gälla när du anländer till Norden och upphör i samband med att du lämnar
Norden.

•

Försäkringsperioden framgår av försäkringsbrevet och gäller längst för 12 månader.

•

Försäkringsperioden förlängs inte per automatik och därför skall du, vid fortsatt vistelse i landet,
köpa en förlängning. Förlängningen ska köpas och betalas innan den ursprungliga
försäkringens giltighetstid löpt ut.

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.

•

I händelse av att premien dubbelbetalats (endast en av två inbetalade premier återbetalas)
återbetalas premien i sin helhet.

•

Om du väljer att inte påbörja din resa återbetalas premien.

•

Om du väljer att avbryta påbörjad resa och lämnar Norden i förtid. Återbetalning kan ske för
den del av premien som motsvarar den del av försäkringsperioden som återstod när du
lämnade Norden, minus en administrativ avgift om SEK 100.

