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

Produkt: 2100

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 dig som ska åka utomlands för att studera, praktisera eller utföra
examensarbete. Försäkringen kan köpas av dig, som vid första teckningstillfället av försäkringen, är bosatt i
Norden och registrerad i nordisk allmän försäkringskassa med möjlighet till återinträde efter eventuell
utskrivning. Även medföljande maka/make/sambo/registrerad partner, med vilken den försäkrade sammanlever
under äktenskapsliknande förhållanden samt den försäkrades barn under 18 år, kan köpa försäkringen.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Grundskydd

" Kostnader för medicinskt tillstånd där
vårdbehov förelåg vid inträdet i
försäkringsperioden. Inträder en akut
försämring av tillståndet gäller dock
försäkringen, men endast för den
merkostnad som försämringen
medfört.
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Akut läkar-/sjukhusvård
Akut tandvård
Merkostnader för kost och logi
Förlossning (Gouda måste kontaktas)
Resor för vård och behandling
Hemtransport och återresa
Anhörigs resa till svårt sjuk
Transport av avliden
Olycksfallsskydd – invaliditet
Olycksfallsskydd – dödsfall
Olycksfallsskydd – hjälpmedel
Olycksfallsskydd – vanprydande ärr
Egendomsskydd
Ansvarsskydd
Rättsskydd
Överfallsskydd
Återbetalning av utbildningskostnader
Psykologisk krishjälp
Evakuering

" Du får inte ersättning för förebyggande hälsovård, akupunktur,
vaccinationer, årliga hälsokontroller,
skönhetsoperationer och synundersökningar hos optiker.
" Om förlossning sker utomlands
omfattas inte barnet av denna
försäkring.
" Exceptionellt riskfyllda sportaktiviteter
omfattas inte. En lista över dessa
finns listade i villkoren.

Tillval
Tilläggsförsäkring, dvs. förlängning av
försäkringens försäkringsperiod kan
köpas, om du t.ex ska resa innan eller
efter avslutade studier, dock maximalt i
30 dagar. Tilläggsförsäkringen kan även
köpas under studieperioden för resa till
ett annat land för en längre tid än 14
dagar.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

För Rättsskydd gäller försäkringen
med en självrisk om 20% av
kostnaden.

#

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

#

Gravditeten måste ha uppstått efter
försäkringens första giltighetsdag.
Detta ska intygas av legitimerad
läkare. Läs mer i villkoren om de
särskilda kraven vid graviditet.

Var gäller försäkringen?
! Det geografiska området var din försäkring gäller kan du se på ditt försäkringsbrev. De olika
områdena som kan väljas för: A. Europa, B. Världen (exkl. USA) och C. Världen (inkl. USA).
! Försäkringen gäller i ditt studieland samt under resor till andra länder inom ditt premieområde,
under längst 14 dagar. Har du köpt din försäkring med premieområde Världen exkl. USA och
ska resa till USA, krävs separat tilläggsförsäkring med premieområde 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. 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 kan
endast köpas för 12 månader i taget. Försäkringen kan förlängas, men tänk på att detta inte
görs per automatik. Kontakta Gouda i god tid före din nuvarande försäkringsperiod löper ut (du
kan se din aktuella försäkringsperiod på ditt försäkringsbrev).

•

Försäkringen kan tidigast börja gälla 14 dagar före kursstart (eller annat obligatoriskt
inskrivningsdatum) och maximalt 14 dagar efter avslutade studier.

•

Tilläggsförsäkring kan tecknas vid följande situationer i maximalt 30 dagar:
- Om du ska resa tidigare än 14 dagar före kursstart.
- Om du efter avslutade studier ska stanna kvar längre, än 14 dagar i studielandet eller resa
vidare.

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 innan utresa från Sverige
och innan försäkringen har trätt i kraft.

•

Premien återbetalas delvis, mot en administrativ avgift om SEK 100, i följande fall:
- Om du avbryter dina studier kan resterande premie återbetalas mot uppvisande av
underlag på studieavbrott från skolan.
- Om skolan inte godkänner försäkringen och resan påbörjats återbetalas premie från den
dag du inkommer med underlag från skolan.
- Om du väljer att avbryta påbörjad resa och återvänder till Sverige i förtid. Återbetalning kan
ske för den del av premien som motsvarar den del av försäkringsperioden som återstod vid
återkomsten till Sverige.

