Viktige unntak og begrensninger

Poliseoppsummering
Viktig informasjon om forsikringen er listet opp under. Denne oppsummeringen beskriver ikke alle vilkår og
betingelser for polisen din, så ta deg tid til å lese gjennom polisedokumentet slik at du forstår dekningen den gir.
Forsikrer:Denne dekningen er forsikret av Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Sverige. Org. nr.
516401-8482. Solid insurance er et svenskbasert forsikringsselskap regulert av svenske FSA (referansenummer:
401229)
Type dekning: Dette er en reisforsikringspolise som, underlagt betingelsene, vilkårene og unntakene beskrevet i
polisedokumentet, tilbyr en viss økonomisk beskyttelse og medisinsk assistanse for reisen din.

Oppsummering av dekning, unntak og egenandeler

Egenandel

POLISEAVTALE
Seksjon A - Reiseassistanse
Juridisk bistand
Assistanse for tapte eller stjålne dokumenter
Tolk
Videresending av meldinger

Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert

€500

€15

€1500
€150
€250
€400

€75

Seksjon C - Bagasje og pass
Bagasje (maksimum)
- Grense for enkeltartikler
- Grense for totalverdi
Tapt eller frastjålet pass, identitetskort eller visum

Sport og fritidsaktiviteter
Du dekkes automatisk under seksjonene for medisinske utgifter i denne polisen, når du deltar i
enhver akseptabel sport og fritidsaktivitet som listes opp i denne polisen. Krav som er et resultat
av deltagelse i alle andre aktiviteter som ikke er listet opp dekkes ikke.

Viktig informasjon

Seksjon B - Kostnader for avlysning eller avkorting
Avlysning eller avkorting

Unntak / begrensning
Lov og jurisdiksjon
Dinpolise er underlagt lovgivningen i hjemlandet ditt, med mindre vi har blitt ettertrykkelig enig om
annet.
Territorialgrenser
Din polise gir deg kun dekning for område 2: Det europeiske kontinentet vest for Uralfjellene,
Madeira, Kanariøyene, Island, Azorene, Middelhavsøyene og ikke-europeiske land som grenser
til Middelhavet (ekskludert Algerie, Israel, Libanon og Libya.)
Slektning
Betyr bror, svigerbror, samboer, datter, svigerdatter, forlovede, barnebarn, verge, forelder,
svigerforelder, svigersøster, sønn, svigersønn eller ektefelle som bor i hjemlandet ditt.

€75

Forsikringsperiode
Polisen du har kjøpt er gyldig i forsikringsperioden som vises på ditt forsikringsbevis.
Rett til kansellering
Vi håper at du er fornøyd med dekningen denne polisen gir deg. Du har imidlertidig rett til å kansellere innen 14
dager fra du mottar denne polisen. Du kan kontakte oss ved å sende din refusjonsforespørsel via e-post til
refunds@europeaninsuranceservices.eu.
For å stille et erstatningskrav:
Dersom du ønsker å fremme et erstatningskrav, fyll ut en skademeldingsblankett innen 31 dager etter hendelsen
inntraff. Send din forespørsel claims@europeaninsuranceservices.com

