Servicekort för reseskydd

Ta med på
resan

Certificate of travel protection

Här följer en sammanfattning av reseskyddet i Hemoch Villahemförsäkringen. Det gäller normalt under
resans första 45 dagar, självriskerna är desamma som
hemma i Sverige. En fullständig beskrivning hittar du i
försäkringsvillkoren. Vi önskar dig en trevlig resa!

Travel protection includes i.a. (extract from the
insurance conditions)
•
•

Reseskyddet ger ersättning för:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

läke- och merkostnader vid akut sjukdom eller olycksfall.
merkostnad vid hemresa till följd av akut sjukdom eller
olycksfall. Hemresan ska vara föreskriven av behandlande läkare på vistelseorten och godkänd av vår
alarmcentral eller Vardia Försäkring.
nödvändig temporär behandling på vistelseorten vid
akuta tandbesvär, (max 5 000 kr).
skäliga merkostnader för kost och logi vid förlängd
utlandsvistelse, till följd av akut sjukdom eller olycksfall,
som föreskrivits av behandlande läkare på vistelseorten.
kostnader för hemtransport till bostadsorten i Sverige
eller motsvarande kostnad om försäkrad avlider på
grund av akut sjukdom eller olycksfall.
outnyttjad resekostnad på grund av akut sjukdom eller
olycksfall. Intygas av behandlande läkare på vistelseorten.
skada på personlig lösegendom enligt grundskyddet.
Observera att vid stöld eller annan förlust gäller vissa
begränsningar och aktsamhetskrav.
skadeståndsskyldighet för försäkrad som privatperson
(max 5 000 000 kr).
personskada vid överfall eller misshandel.
rättsskydd för försäkrad som resenär (max 200 000 kr).

Vid skada
Om du råkar ut för en skada ska du direkt göra anmälan till:
• Den lokala polisen vid stöld, inbrott, rån och överfall.
• Transportföretag om resgods kommit på avvägar.
• Arbetsgivaren/Försäkringskassan vid sjukdom eller
olycksfall. Poststämpeln gäller som anmälningsdag för
sjukpenning.
• Svensk ambassad eller konsulat vid dödsfall utomlands.
• Vardia Försäkring så fort du kommer hem.

•

•

•
•
•
•
•
•

Medical and additional costs in the event of acute illness
or accident outside Sweden.
Extra costs for home transport to Sweden caused by an
acute illness or accident. An authorised physician shall
prescribe the transport.
In case of acute dental disorders, compensation is paid
for temporary treatment, which has been rendered
necessary during the stay outside Sweden (maximum 5
000 SEK).
Reasonable extra costs for board and lodging during a
prolonged stay abroad are compensated if the stay has
been caused by an accident or acute illness and has
been prescribed by an authorised physician.
If the insured should die as a consequence of an accident or acute illness, the costs for home transport to the
place of residence in Sweden will be compensated.
Damage to personal portable property is covered to the
same extent and according to the same conditions as in
Sweden.
Liability against third party (personal liability), limited to
5 000 000 SEK.
If the insured is assaulted, compensation for personal
injury caused in this connection can be granted under
the title of the assault cover.
Legal protection is granted outside Sweden for the insured in this capacity of traveller, limited to 200 000 SEK.
Medical help or home transportation must always be
arranged in concert with our alarm central.

Viktiga telefonnummer
Vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall kan vår
alarmcentral anlitas dygnet runt.
Telefon: +45 88 24 73 30
Vid icke akut händelse utomlands, kontakta oss på
Telefon: +46 920 29 29 29

Begär alltid läkarintyg, kopia av polisanmälan och spara
kvitton på utlägg för läkarvård m.m.

Försäkringsnummer:

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
organisationsnummer 516407-0384, en filial till Gjensidige
Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568 217, med
huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt
huvudkontor i Stockholm.
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