Reseförsäkring
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2016-01-01

Reseförsäkringen är en av delarna i boendeförsäkringen hem-, villahem- och hem- och
bostadsrättsförsäkring. I din boendeförsäkring
ingår även tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd.
Reseförsäkringen är en bit av tryggheten du och
din familj tar med er, var ni än reser i världen.
Försäkringen gäller i 45 dagar. Behöver du
reseskydd längre tid och kontaktar oss före
avresan, kan vi erbjuda en reseförsäkringen som
gäller för din utlandsvistelse. Detta är endast en
översiktlig information av reseförsäkringen. De
fullständiga villkoren finns på vår webbplats
LFvasterbotten.se. Du kan också ringa oss så skickar
vi dem till dig.

	Avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall under
resan eller allvarliga händelser hemma.
Stöld av medfört bagage – högst 100 000 kronor.
Stöld av pengar – högst 5 000 kronor. Om flera som omfattas av
försäkringen deltar på resan är beloppet för pengar höjt till
10 000 kronor.
Stöld av värdehandlingar – högst 10 000 kronor.
Merkostnader för hemresa på grund av naturkatastrof,
terrordåd eller krig – högst 10 000 kronor.
Avbeställningsskydd – högst 45 000 kr/person eller
75 000 kr/hushåll.
Ersättningsresa – högst 45 000 kr/person eller 75 000 kr/hushåll.
Ersättning om du eller ditt bagage blir försenat – 1 000 kronor
efter 8 timmar. Vid mer än 36 timmar får du ytterligare ersättning.
Ersättning för bokad och betald aktivitet som inte kunna utföras
på grund av akut sjukdom eller olycksfall med högst 1 000 kr/
försäkrad och dag i längst 10 dagar.

Var gäller försäkringen?

Vad ersätts inte?

Försäkringen 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. Kortare besök på hemorten medför inte att
ny 45-dagarsperiod påbörjas.

Du får exempelvis inte ersättning
för kostnader som beror på att vårdbehov förelåg redan då
resan startade
för kostnader som har samband med normal graviditet och
förlossning
om du skadas när du deltar i kampsporter, motortävlingar
eller träning och tävling som professionell idrottare
för sjukdom som orsakats av alkohol, sömnmedel, narkotiska
medel eller missbruk av läkemedel.
Det finns ytterligare undantag vilka framgår av det fullständiga
villkoret.

Vem gäller försäkringen för?
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Försäkringen gäller för dig och de i din familj som är folkbokförda
och bosatta på den adress som anges i försäkringsbrevet på
er boendeförsäkring. Den gäller också för dina barn under 18 år
som inte bor hos dig men följer med på resan.
Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för
skada som har samband med ditt arbete.

Vad ersätter försäkringen?
Reseförsäkringen samt tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd
kan bland annat ersätta
	Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård och resor till följd
av akut sjukdom eller olycksfall som du drabbas av under resan.
	Kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär – högst
5 000 kronor.

Aktsamhetskrav
Var rädd om dina saker
För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och
särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig
egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i
säkerhetsbox eller resväska. När du lämnar hotellrummet ska ska
dörren vara låst och fönster stängda och reglade.
Det finns ytterligare aktsamhetskrav vilka framgår av det
fullständiga villkoret.

Självrisk

Kom ihåg

Reseförsäkringen gäller i många fall utan självrisk. För egendom
och ansvarsskador, hemresa vid katastrof och skadehändelser i
samband med sjukdom och olycksfall gäller reseförsäkringen
med grundsjälvrisk, som vanligtvis är 1 500 kronor. Har du avtalat
om högre självrisk gäller istället denna. Vid en rättsskyddsskada är
självrisken 20 procent av kostnaderna men lägst grundsjälvrisken.
Din självrisk framgår av ditt försäkringsbrev.

Kontakta Försäkringskassan innan resan så får du det
Europeiska sjukförsäkringskortet som visar att du omfattas av
svensk sjukförsäkring. Det gör det lättare att få nödvändig vård
när du vistas i ett annat EU/EES-land.
Ta med dig resekortet vid eventuellt läkarbesök. Be läkaren
fylla i intyget där det tydligt ska framgå diagnos och läkarens
ordination om vila och antal sjukdagar. Resekortet följer med ditt
försäkringsbrev men du kan även kontakta oss så skickar vi det
till dig.
Vid sjukdom eller olycksfall som kräver läkarvård utomlands
kontaktar du SOS International.

Viktiga råd för resan
	Packa inte pengar och värdesaker i väskan som du lämnar
ifrån dig, exempelvis när du checkar in.
	Anmäl alltid till den lokala polisen om du blir bestulen,
överfallen eller drabbas av skadegörelse. Begär kopia på
polisrapporten.
Spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.
	Anlita läkare snarast (från första dagen) om du blir sjuk
eller skadar dig i en olycka. Be läkaren fylla i
försäkringens rese-kort, alternativt be om ett läkarintyg
där det tydligt framgår diagnos och läkarens ordination,
till exempel om vila.
	Är du utomlands kontaktar du SOS International
+46 8 670 40 00, om du blir allvarligt sjuk eller skadar dig i
en olycka och blir inlagd på sjukhus eller måste resa hem.
Ladda ner vår app. Där hittar du viktig information så som
till exempel kontaktuppgifter till SOS International och 		
ditt försäkringsnummer. I appen hittar du även närmaste
vårdgivare om du råkar ut för sjukdom eller olycksfall 		
under utlandsresan.

SOS International
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
Tel +46 8 670 40 00
Fax +45 70 10 50 56
E-post sos@sos.eu

Villkor
Detta är endast en sammanfattning av reseförsäkringens
fullständiga villkor. De fullständiga villkoren finns på
LFvasterbotten.se. Du kan också ringa oss så skickar vi
dem till dig.

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 länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

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

