UTÖKAT RESESKYDD

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION

Gäller från 2010-01-01

Utökat reseskydd
Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd är ett komplement till reseskyddet i din Hem- eller Villahemförsäkring. I den här broschyren får du en översiktlig
beskrivning av försäkringsvillkoren för det utökade
reseskyddet. De fullständiga villkoren finns på vår
webbplats. Du kan också ringa oss så skickar vi dem
till dig.

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

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

ERSÄTTNINGSRESA

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.

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.

VILKA OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller för dig och de i familjen 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 betalt
för resan. Skyddet gäller om du måste avboka din resa därför att
din bostad skadas väsentligt eller om du, din medresenär, nära
anhörig eller person du skulle besöka på resan drabbas av akut
sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller inte om du måste avbeställa resan på grund
av konkurs, inställda betalningar eller andra ekonomiska
försummelser från researrangören. Du får heller inte ersättning
om du dröjer med att avboka resan.

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.
BAGAGEFÖRSENING

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

Du får ersättning om ditt bagage blir försenat mer än 8 timmar
när du reser ut.

Hur stor blir ersättningen?
Ersättningen är 2 000 kronor per kolli och totalt 10 000 kronor.
RESESTARTSKYDD

Om du inte kommer i tid till ut- eller hemresan och förseningen
beror på exempelvis en trafikolycka eller att tåget får ett tekniskt
fel, får du ersättning för skäliga merkostnader som uppstår för
att ansluta till resan. Om det inte går att ordna får du istället
ersättning för merkostnader för hemresa och reseavbrott.
Hur stor blir ersättningen?
För merkostnader ersätts du med högst 15 000 kronor per person,
medräknat den ersättning du kan få genom grundskyddet.
RESEAVBROTT

Om du måste åka hem för att din bostad skadats väsentligt eller
du, din medresenär eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom,
olycksfall eller dödsfall 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.

DIN ÅNGERRÄTT

Nedanstående gäller endast dig som konsument och som tecknar
försäkring på distans.
Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där
kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via
telefon eller internet. Om du har köpt din försäkring på vårt
kontor eller när vi besökt dig är det inte ett distansavtal.
När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du,
enligt distans- och hemförsäljningslagen, rätt att ångra köpet
inom 14 dagar från det att avtalet ingås.
Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till
oss. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Om du väljer
att utöva din ångerrätt har vi rätt att kräva premie motsvarande
för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst 200
kronor.
Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring
som ska gälla en månad eller mindre. Bestämmelserna om
ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har
fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.
FÖRSÄKRINGSGIVARE

Länsförsäkringar Värmland, 573201-8329, Box 367, 651 09,
Karlstad, 054 - 775 15 00. Länsförsäkringar Värmland står under
Finansinspektionens tillsyn och bolagets marknadsföring
omfattas av bestämmelserna i marknadsföringslagen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

lansforsakringar.se
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Du kan läsa om hur du, bland annat förnyar din försäkring, vad
som händer om du inte betalar försäkringen och hur du kan få
ditt ärende omprövat i broschyren om Hem- eller Villahemförsäkring. Där kan du också läsa om hur vi behandlar dina
personuppgifter.

