Utökat reseskydd
Gäller från 2016-01-01
Årspremie: 490 kr
Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd är ett komplement till det reseskydd du har i din hemförsäkring.
Detta är en översiktlig information, fullständiga villkor hittar du på vår webbplats www.stangenasfb.se
Var gäller försäkringen?

Personförsening

Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under de första
45 dagarna när du är på resa. Den gäller för obegränsat antal
resor under ett år för dig och din familj.

Du får ersättning om det allmänna färdmedlet som du reser med
blir försenat eller inställt under din påbörjade resa.

Vilka gäller försäkringen för?

Blir du försenad mer än åtta timmar får du ersättning med 1 000
kronor. Efter 36 timmars försening är ersättningen ytterligare
2 000 kronor.

Försäkringen gäller för dig och de i din familj som är folkbokförda och bosatta på den adress som anges i försäkringsbrevet.
Den gäller också för dina barn under 18 år som inte bor hos dig
men följer med på resan.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
(Däremot gäller reseskyddet i hemförsäkringen med självrisk)

Avbeställningsskydd
Med avbeställningsskyddet behöver du inte förlora det du betalat
för resan. Skyddet gäller om du måste avboka din resa på grund
av att du, din medresenär, nära anhörig eller person du skulle
besöka på resan drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller
dödsfall, eller om din bostad skadats väsentligt.

Vad ersätter försäkringen?
Du får ersättning för betalda kostnader för resa, kost, logi och
bokade arrangemang som du inte får tillbaka från annat håll.

Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättningsbelopp är 45 000 kronor per person och totalt
högst 75 000 kronor.
Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller inte om du måste avbeställa resan på grund
av sjukdom eller olycksfall som du kände till när du bokade
resan. Du får heller inte ersättning om du dröjer med att avboka
resan.

Hur stor blir ersättningen?

Bagageförsening
Du får ersättning om ditt bagage blir försenat, och kommer till
resmålet mer än åtta timmar senare än du. Gäller ej försening på
hemresa.

Hur stor blir ersättningen?
Ersättningen är 1 000 kronor per kolli. Efter 36 timmars
försening får du ytterligare 1 000 kronor.

Resestartskydd
Du får ersättning om du inte hinner med en på förhand bokad och
betald utresa eller hemresa på grund av en plötslig och oförutsedd
händelse. Om du på grund av exempelvis en olycka under din resa
ut från Norden missar ett anslutningsflyg i Europa får du ersättning
för skäliga merkostnader som uppstår för att du ska kunna ansluta
dig till resan. Anslutningsresan ska vara bokad och betald i förväg.
Om det inte går att ordna så att du kan ansluta dig till resan betalar
vi istället merkostnader för hemresa och reseavbrott.

Hur stor blir ersättningen?
För merkostnader ersätts du med högst 15 000 kronor per person.
Reseavbrott ersätts längst i 45 dagar och med högst 1 000 kronor
per person och dag, inklusive den ersättning du kan få genom
grundskyddet.

Reseavbrott
Du och medföljande medförsäkrade får ersättning för reseavbrott
för det antal dagar som du eller medresenär på grund av akut
sjukdom eller olycksfallsskada
• ordineras vila eller
• läggs in på sjukhus för vård över natt eller
• måste avbryta resan och åka hem i förtid.
Samt om du tvingas avbryta resan på grund av att
• nära anhörig drabbats av sjukdom eller olycksfall
• nära anhörig avlidit
• väsentlig skada drabbat din eller medresenärs privata bostad
i Sverige genom en oförutsedd händelse.

Hur stor blir ersättningen?
För reseavbrott får du ersättning i längst 45 dagar och med högst
1 000 kronor per dag, medräknat den ersättning du kan få genom
grundskyddet.

Outnyttjad aktivitet

Försäkringen gäller om du inte kan fullfölja en på förhand
bokad och betald fysisk aktivitet under resan på grund av att
du drabbats av akut sjukdom eller olycksfallsskada. Du kan få

ersättning för outnyttjade delar av aktivitetens pris, till exempel
kursavgift, greenfee, dykkurs, liftkort eller utflykter.

Hur stor blir ersättningen?

Högsta ersättningsbelopp är 1 000 kronor per försäkrad och dag i
längst 10 dagar.

Ersättningsresa
Försäkringen gäller för dig om du eller din medresenär på grund
av akut sjukdom eller olycksfall blir intagen på sjukhus,
ordineras vila under mer än halva restiden eller måste resa hem
och därför inte kan utnyttja resan som planerat.
Anlita läkare snarast, från första dagen, om du blir sjuk eller
skadar dig i en olycka. Skaffa läkarintyg där det klart framgår
diagnos och läkarens ordination, till exempel om vila.
Hemresan ska i förväg godkännas av SOS International

Vad ersätter försäkringen?
Du får ersättning för betalda kostnader för resa, kost, logi och
bokade arrangemang som du inte får tillbaka från annat håll.

Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättningsbelopp är 45 000 kronor per person och totalt
högst 75 000 kronor.

Vad ersätts inte?
Försäkringen ersätter inte om du drabbas av sjukdom eller
olycksfall där vårdbehov kunnat förutses innan resan påbörjades.

Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om hem- och
villahem- försäkring kan du bland annat läsa om hur
du förnyar din försäkring, vad som händer om du inte
betalar försäkringen och hur du kan få ditt ärende
omprövat. Där kan du också läsa om hur vi behandlar
dina personuppgifter.

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet eller
telefon, så kallat distansköp, eller vid hembesök, har
du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta
oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala får du
pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft
tjänsten.
Du kan inte ångra dig om distansavtalet gäller en
försäkring som är giltig mindre än en månad eller om
köpet vid hembesök understiger 300 kronor.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i distansoch hemförsäljningslagen.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

