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

Produkt: 752

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?
Försäkringen kan köpas av dig som är högst 64 år (ej fyllda 65 år), bosatt i Norden och som ska åka utomlands
för att arbeta, praktisera eller studera. Försäkringen kan även köpas av dig som ska studera på distans.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Grundskydd

" Försäkringen gäller inte för några
kostnader som beror på ett befintligt
medicinskt tillstånd som visat
symptom, varit föremål för läkarvård
(utöver rutinkontroll) eller ändrad
medicinering/behandling senare än 6
månader innan försäkringen börjat
gälla.
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Akut läkar-/sjukhusvård
Akut tandvård
Resor för vård och behandling
Hemtransport och återresa
Transport av avliden
Ändrat förläggningssätt
Anhörigs resa till svårt sjuk
Hemresa om nära anhörig blir
allvarligt sjuk, skadad, avlider och vid
skada på privat egendom i Sverige
Olycksfallsskydd – invaliditet
Olycksfallsskydd – dödsfall
Olycksfallsskydd – hjälpmedel
Ansvarsskydd
Rättsskydd
Överfallsskydd
Psykologisk krishjälp
Tentamensskydd
Återbetalning av utbildningskostnad
Försening

Tillval
Egendomsskydd

" Du får inte ersättning för förebyggande hälsovård, akupunktur,
vaccinationer, årliga hälsokontroller,
löpande kontroller vid graviditet/
förlossning, normal och löpande
tandvård samt tandreglering,
skönhetsoperationer och synundersökningar hos optiker.
" Kontroller och medicinering av
tidigare sjukdomar och olycksfall är
inte omfattat.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

Försäkringen gäller för dig som
privatperson under hela dygnet, även
under arbetstid, men det finns vissa
begränsningar för en arbetsrelaterad
skada. Ansvar- och rättsskydd gäller
endast för dig som privatperson.

#

Gouda har rätt att besluta om vård
ska ske i vistelselandet eller om du
ska återvända till Sverige för
behandling.

#

Komplikationer i samband med
graviditet omfattas till och med den
32:a veckan.

#

För vård av sjukgymnast, naprapat,
kiropraktor eller annan behandling av
icke legitimerad läkare krävs remiss
från legitimerad läkare.

Var gäller försäkringen?
! Försäkringen gäller i det land du tecknar försäkringen för och har som avsikt att vistas i. Detta
står angivet på ditt försäkringsbrev.
! Försäkringen gäller även under resa till och från vistelselandet.
! Försäkringen gäller också under kortare resor till tredje land under längst 14 dagar, under
förutsättning att dessa 14 dagar ligger inom försäkringsperioden och premieområde. Med
premieområde menas Europa, Världen exkl. USA eller Världen inkl. USA.

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.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen måste vara köpt och betald innan utresa från Norden och du kan betala försäkringen
via inbetalningskort eller kreditkort.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

Försäkringen gäller under den försäkringsperiod som anges på ditt försäkringsbrev och i
enlighet med följande regler:
- Försäkringen börjar gälla tidigast från och med utresedagen till vistelselandet när du lämnat
hemmet eller motsvarande och upphör att gälla vid återkomsten till någon av dessa platser.
- Vid avbruten resa upphör försäkringen att gälla vid återkomst till Sverige
- Om du på grund av akut sjukdom, akut skada, olycksfall eller annan oförutsedd händelse inte
kan återvända till hemlandet inom försäkringstiden, förlängs giltigheten med så lång tid som det
rimligen tar för dig att ordna med en ny försäkring, dock längst 10 dagar. Premien för sådan
förlängning debiteras dig 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)
- Om du väljer att inte påbörja din resa och dina studier
- Om skolan inte godkänner försäkringen och resan inte påbörjats.

•

Du kan också säga upp försäkringen och få delvis återbetalning i händelse av att du påbörjat
din resa, men därefter avbryter din resa och återvänder till Sverige i förtid, kan återbetalning
ske för den del av premien som motsvarar den del av försäkringsperioden som återstod vid din
återkomst till Sverige. I dessa fall tar Gouda ut en administrativ avgift på SEK 100.

