
Vad ingår i försäkringen?

Resenärförsäkringen ersätter högst upp till det försäkringsbelopp 
som antecknats i försäkringsbrevet

 plötslig sjukdom som brutit ut under resan och vårdkostna-
der som förorsakats i Finland

 ett olycksfall som inträffat under en resa och vårdkostnader 
som förorsakats i Finland

 skäliga lokala resekostnader i anslutning till vård

 kostnader för reparation och återanskaffning av glasögon, 
hörapparat och tandprotes som gått sönder vid ett olycks-
fall

 vårdkostnader för nödvändig behandling av plötslig tand-
värk

 vårdkostnader som förorsakats av ett tandolycksfall.

Resgodsförsäkringen ersätter högst upp till det försäkringsbelopp 
som antecknats i försäkringsbrevet

 vid plötsliga och oförutsedda sakskador på resgods, såsom 
stöld- och brandskador.

Vad ingår inte i försäkringen?

Resenärförsäkringen ersätter inte exempelvis

 tävlingsidrott eller träning för tävlingar

 i försäkringsvillkoren nämnda riskutsatta idrottsgrenar, 
såsom kampsportsgrenar eller fallskärmshopp, om inte 
annat antecknats i försäkringsbrevet

 sjukdom som förorsakats av missbruk av alkohol eller 
läkemedel

 skador som förorsakats av kärnskada eller krig.

Resgodsförsäkringen ersätter inte exempelvis

 motordrivna fordon eller luftfartyg

 varuprov, reklammaterial eller ritningar

 skador till följd av att föremål förkommit eller kvarglömts

 slitage eller repning till följd av att föremål använts på 
sedvanligt sätt.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen el-
ler av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta 
bli att betala ut ersättning helt och hållet.

 Vårdkostnader som förorsakats av sjukdom som utbru-
tit under resa ersätts under högst 90 dagar från det att 
vården inletts.

 Vårdkostnader som föranletts av olycksfall som inträffat 
under resa ersätts i högst tre års tid från det att olycksfallet 
inträffade.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Försäkringen Foreign Citizen Travel Insurance är avsedd för ditt företags utländska gäster som kommer till Finland. Du kan antingen för dem teckna 
en resenärförsäkring eller en resgodsförsäkring eller båda. En resenärförsäkring hjälper om din gäst insjuknar plötsligt eller drabbas av ett olycksfall 
och resgodsförsäkringen ersätter skador på resgodset. Resgodsförsäkringen omfattar också resgods tillhörande make eller sambo samt i samma 
hushåll boende familjemedlemmar som följer med den försäkrade på resan.
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Var gäller försäkringen?

 Försäkringen gäller i Finland under resor som varar högst tre månader, om inte annat antecknats i försäkringsbrevet.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

- Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen är tidsbunden, dvs. den upphör på den dag som anteck-
nats i försäkringsbrevet. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet. 


