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

Produkt: 2000, 2010, 2020

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 kan köpas med följande alternativ:
Ungdomsreseförsäkring (1-34 år), Reseförsäkring (0-69 år) och Seniorreseförsäkring (70+) och den kan köpas
på tre sätt: A) Fullt skydd från dag 1 på resan, B) Komplement till hemförsäkringen och C) Fullt skydd från dag
46 eller 61. Försäkringsskyddet börjar gälla när du lämnar din bostad eller uppehållsplats för att påbörja resan.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Grundskydd
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Akut läkar-/sjukhusvård
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
Evakuering

Tillval
Egendomsskydd

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

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.

#

Om försäkringen köps för personer
över 70 år, ska Seniorreseförsäkringen väljas.

#

Seniorreseförsäkringen har särskilda
ersättningsnivåer vid olycksfallsskada
(se villkor).

#

Om försäkringen köps som Komplement till hemförsäkring gäller särskilda ersättningsnivåer (se villkor).

Semestergaranti
(endast valbar om resan är kortare än 45
dagar)

Var gäller försäkringen?
! Det geografiska området var din försäkring gäller kan du se på ditt försäkringsbrev. De olika
områdena som kan väljas framgår nedanför:
A. Ungdomsreseförsäkringen (1-34 år): Europa eller Världen
B. Reseförsäkring (0-69 år): Europa eller Världen
C. Seniorreseförsäkring (70+): Europa, Världen exklusive USA och Världen inklusive 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 ska omfattas.

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

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

Försäkringen börjar gälla det datum som vi avtalar med dig. Försäkringen kan förlängas, men
tänk på att detta inte görs per automatik. Kontakta oss i god tid före din nuvarande
försäkringsperiod löper ut.

•

Om försäkringen köps som Komplement till hemförsäkring gäller ditt reseskydd i
hemförsäkringen primärt under resans första 45 dagar.

•

Om försäkringen köps som Reseförsäkring från dag 46/61 börjar den här försäkringen att gälla
dag 46 eller dag 61 på din resa, vilket innebär att du använder reseskyddet i din hemförsäkring
de första 45 eller 60 dagarna (detta beror på hur långt reseskydd du har i din hemförsäkring).

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.

