Anmärkningsvärda undantag och begränsningar

SAMMANFATTNING AV RESEFÖRSÄKRINGSAVTAL
En del viktiga uppgifter angående din försäkring finns sammanfattade nedan. Denna sammanfattning inkluderar
inte alla villkor och bestämmelser som ditt försäkringsavtal omfattar, så vänligen försäkra dig om att du har läst
igenom avtalsdokumentet och har förstått vilket skydd ditt försäkringsavtal erbjuder.
Försäkringsgivare: Detta skydd tecknas med Solid Försäkringar, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Sverige.
Organisationsnummer 516401-8482. Solid Försäkringar är ett försäkringsbolag baserat i Sverige och övervakat
av Finansinspektionen (referensnummer: 401229).
Typ av skydd: Detta är en reseförsäkring som, under de bestämmelser, villkor och undantag som innefattas i
försäkringsavtalet, förser dig med visst ekonomiskt skydd och medicinsk assistans i samband med din resa.

Undantag / Begränsning
Redan tidigare kända medicinska åkommor
Ditt försäkringsavtal täcker inte redan existerande medicinska åkommor som du redan känner till
hos dig, dina släktingar, ditt resesällskap, affärskompanjoner, eller någon annan person, vars
sjukdom skulle göra det nödvändigt för dig att avbeställa eller avbryta din resa. Vänligen försäkra
dig om att du förstår innebörden av definitionen redan känd medicinsk åkomma som den
specificeras i ditt försäkringsavtal.
Tillämplig lag
Ditt avtal styrs av lagen i ditt hemvistland om ingenting annat uttryckligen överenskommits.

Sammanfattning av skydd, begränsningar och självrisk

Självrisk

AVTALSÖVERSIKT
Avsnitt A - Reseassistans
Juridisk assistans
Hjälp med försvunna eller stulna dokument
Tolkning
Meddelandebefordran

Släkting
Med detta avses bror, svåger, sambo, dotter, svärdotter, fästman/fästmö, barnbarn,
vårdnadshavare, förälder, svärförälder, syster, svägerska, son, svärson, eller make/maka som
bor i ditt hemvistland.

Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Avsnitt B – Kostnader för avbeställning eller reseavbrott
Avbeställning eller reseavbrott

€ 500

€15

€ 1,500
€ 150
€ 250
€ 400

€ 75

Avsnitt C – Bagage och pass
Bagage (högst)
- Begränsning per artikel
- Begränsning för värdesaker, sammanlagt
Förlorat eller stulet pass, identitetskort eller visum

Territoriella och andra begränsningar
Ditt avtal täcker enbart område 2: Europeiska kontinenten väster om Uralbergen, Madeira,
Kanarieöarna, Island, Azorerna, öarna i Medelhavet och icke-europeiska länder med sina gränser
vid Medelhavet (förutom Algeriet, Israel, Libanon och Libyen).

Idrott och andra aktiviteter
Du har automatiskt försäkringsskydd enligt avsnitten för sjukvårdkostnader i ditt avtal, då du
deltar i någon av de godkända idrotter och andra aktiviteter, som finns specificerade i detta avtal.
Ersättningsanspråk som uppstår till följd av deltagande i andra aktiviteter utöver dessa täcks inte.

Viktig information

€ 75

Försäkringsperiod
Det avtal du har köpt gäller för den försäkringsperiod som ditt försäkringsbevis anger.
Avbeställningsskydd
Vi hoppas att du är nöjd med det skydd som detta försäkringsavtal erbjuder. Om inte, så har du rätt att avbeställa
skyddet inom 14 dagar efter att du mottagit avtalet. Du kan kontakt oss genom att sända in begäran om
återbetalning via e-post till refunds@europeaninsuranceservices.eu.
Hur du gör en skadeanmälan
Om du behöver lämna en skadeanmälan, var god fyll i en blankett för skadeanmälan inom 31 dagar efter
händelsen. Skicka till claims@europeaninsuranceservices.com.

