
Tilläggsförsäkringar 
Tillfällig utlandsvistelse

Tilläggsförsäkringarna är komplement till Försäkring 
vid tillfällig utlandsvistelse. Detta är endast en över-
siktlig information som du har rätt att få innan du 
köper försäkringen och det är därför viktigt att du 
läser igenom den. Försäkringen innehåller också 
viktiga begränsningar och aktsamhetskrav. Om 
något skydd är särskilt viktigt för dig bör du därför 
ta reda på om det omfattas av försäkringen. De full-
ständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan 
också ringa oss så skickar vi dem till dig. Vilka till-
läggsförsäkringar du valt framgår av ditt försäk-
ringsbrev.

Återbetalning av utbildningskostnad
Vilka personer omfattas av försäkringen?
Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet.

För vad gäller försäkringen?
Måste du avbryta dina studier under vistelsen utomlands kan 
vi återbetala utbildningskostnaden om
 du eller nära anhörig drabbats av allvarligare akut sjukdom eller  

 olycksfall
 väsentlig skada drabbat din privata egendom
 skolan eller universitetet stängs på grund av myndighetsbeslut.

Vad ersätter försäkringen?
Du får ersättning för den del av utbildningskostnaden som motsvaras 
av den outnyttjade utbildningstiden sedan avbrottet inträffat.

Utbildningskostnaden är den kursavgift som du betalat till skolan/
universitetet. Studiematerial, kost och logi betraktas inte som utbild-
ningskostnad.

Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kronor per person och läsår, 
varav högst 12 500 kronor per person och termin.

Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfallsskada
För vad gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som du råkar ut för både på 
arbetet och på fritiden. Med olycksfallsskada menar vi en kropps-
skada som du drabbas av ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse.

Du får ersättning vid medicinsk invaliditet (nedsatt funktions-
förmåga) och dödsfall på grund av olycksfallsskada. Du kan också få 
ersättning för vanprydande ärr om skadan är så allvarlig att den krävt 
läkarbehandling.

Vilka personer omfattas av försäkringen?
Försäkringen är individuell och gäller för de personer som anges 
i försäkringsbrevet.

Vad ersätter försäkringen?
Medicinsk invaliditet
Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek 
avgörs av invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är mindre än 
50 procent, beräknas ersättningen på försäkringsbeloppet tio pris-
basbelopp. Är invaliditetsgraden 50 procent eller högre är för-
säkringsbeloppet det dubbla, det vill säga 20 prisbasbelopp.

Från 56 års ålder minskas försäkringsbeloppet med fem pro-
centenheter för varje år.

Exempel: Den medicinska invaliditeten är 20 procent. Ersättningen 
blir då 20 procent av tio prisbasbelopp = två prisbasbelopp.

Dödsfall
Dödsfallsersättningen är ett prisbasbelopp.

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller exempelvis inte för skador som beror på för-
slitning eller åldersförändring eller som uppstått på grund av 
sjukdom som fanns när olycksfallsskadan inträffade.LF
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För- och efterköpsinformation
Gäller från 2016-01-01

Det är viktigt att du 
läser och sparar den 
här informationen.



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

Reseavbrott - höjt belopp
Om du måste åka hem för att du, din medresenär eller nära anhörig 
drabbats av akut sjukdom eller olycksfall får du ersättning för de 
dagar du inte kunnat utnyttja resan.

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 bokad och betald fysisk 
aktivitet under resan, till exempel kursavgift, greenfee, dykkurs, 
liftkort eller utflykter, på grund av att du drabbats av akut sjukdom 
eller olycksfall.

För att få ersättning måste du kunna uppvisa intyg från läkare på 
resmålet som visar antalet sjukdagar eller att du varit förhindrad att 
utöva aktiviteten på grund av sjukdomen eller olycksfallet.

Vad ersätter försäkringen?
Du får ersättning med dagsandelar av aktivitetens pris.

Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättningsbelopp är 1 000 kr per dag och person och i längst 
10 dagar

Vad ersätts inte?
Har du rätt till ersättning för outnyttjad aktivitet betalar vi inte 
ersättning för reseavbrott eller ersättningsresa.

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 under resans första 
hälft 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 vila.

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

Utökat reseskydd
Var och när gäller försäkringen?
Det utökade reseskyddet gäller i hela världen när du är på resa under 
försäkringstiden.

Försäkringen gäller inte vid tjänsteresa.
Vilka personer omfattas av försäkringen?
Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet.

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

Vad ersätter försäkringen?
Du får ersättning för betalda kostnader för resa, 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.

Personförsening
Du får ersättning om flyget eller tåget blir försenat eller inställt 
under din påbörjade resa.

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

Bagageförsening
Du får ersättning om ditt bagage blir försenat mer än åtta timmar när 
du reser ut från Sverige eller studie/arbetsorten.

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

Resestartskydd - höjt belopp
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 inte kan ansluta dig till resan får du istället 
ersättning för merkostnader för hemresa och reseavbrott.



Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför 
våra kontor, så kallat distansköp, 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. 

Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om distansavtal 
och avtal utanför affärslokaler.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som 
erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom 
Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 
bostadsaffär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkrings-
bolag som är din försäkringsgivare.  

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

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

Självrisk
Tilläggsförsäkringarna gäller utan självrisk.

Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om Försäkring vid tillfällig 
utlandsvistelse 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. Fullständig information om  
hur vi behandlar personuppgifter hittar du på vår webbplats 
lansforsakringar.se/personuppgifter.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00  |  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00  |  Länsförsäkringar 
Halland 035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00  |  Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00  |  Länsförsäkring 
Kronoberg 0470-72 00 00  |  LF Norrbotten 0920-24 25 00  |  Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00  |  Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00  |  Länsförsäkringar Stockholm  
08-562 830 00  |  Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00  |  Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar 
Västerbotten 090-10 90 00   |   Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00   |   Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00   |   Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 

lansforsakringar.se
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