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Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen omfattar försäkringsskydden enligt förteckningen 
nedan, om de finns att få för den person som försäkras och om 

de har valts till försäkringen.  

Resenärförsäkring 

 Vårdkostnader som orsakats av sjukdom eller olycksfall på 

resa utan övre gräns för ersättningens belopp, vid resesjuk-
dom 90 dygn och vid reseolycksfall 3 år. Inkluderar också 
kostnader för eventuell hemtransport (ambulansflyg). 

 Kostnader vid annullering av resa, t.ex. om resan förhindras 
till följd av sjukdom eller olycksfall 

 Förlorade resdagar vid avbrott i resa, t.ex. om den försäk-

rade under resan läggs in på sjukhus till följd av sjukdom el-
ler olycksfall 

 Kostnader för att den försäkrade försenas från en anslut-

ning på resan, t.ex. på grund av väderförhinder 

 Kostnader för annullering av och avbrott i resa, t.ex. när en 
naturkatastrof eller ett terrordåd medför ändringar i res-

planerna 

 Kostnader för hemtransport av avliden från utlandet till 
Finland. 

Resgodsförsäkring 

 Plötsliga och oförutsedda skador på resgodset, t.ex. att 
resgods skadas, går sönder, förstörs eller stjäls  

 Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar högst 
80 euro/dygn, dock högst 320 euro per resenär, när resgod-
set försenas minst 6 timmar  

 Plötsliga och oförutsedda person- och sakskador som orsa-
kats någon annan på resan och för vilka den försäkrade en-
ligt lag är ersättningsskyldig  

 Nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i 
anslutning till resan och resandet som orsakats av anlitande 
av juridisk hjälp i tvistemål, brottmål och ansökningsären-

den  

 Kunden kan välja maximiersättningen för resgodset och 
beloppet har antecknats i försäkringsbrevet. 

 Maximiersättningen i ansvarsskyddet är 170 000 € och i 
rättsskyddet 8 500 €. 

 

 

 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar exempelvis inte 

 sjukdomar som börjat och skador som uppstått innan försäk-

ringen trädde i kraft. Om en sjukdom som den försäkrade har 
oväntat och plötsligt förvärras, ersätts endast vård med ka-
raktär av första hjälpen på resmålet. 

 skador som uppstår i samband med tävlingsidrott och risk-
fyllda fritidsaktiviteter. Mot tilläggspremie kan försäkrings-
skyddet utvidgas att omfatta också ovan nämnda idrott. Be-

gränsningen gäller inte försäkrade under 18 år. 

 annullering av resa, om det är mindre än tre dygn till resans 
början när försäkringen tas  

 djur, motorfordon, husvagnar, släpvagnar, andra motordrivna 
fordon, vattenområden, bryggor, strandkonstruktioner, 
egendom som tillhör ett företag 

 i reseansvaret skada till följd av olycksfall eller skada som 
orsakats utan vållande 

 i reserättsskyddet motpartens rättegångskostnader som den 

försäkrade ska betala enligt dom eller avtal 

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

Ersättning lämnas exempelvis inte 

 om sjukdomen eller arbetsoförmågan har orsakats av alkohol 

eller något annat rusmedel eller missbruk av läkemedel  

 för vårdkostnader och sjukhusvård, om de beror t.ex. på 
graviditet eller förlossning. Vårdkostnader med karaktär av 

första hjälpen på resmålet som orsakats av graviditet ersätts 
emellertid före den 29:e graviditetsveckan.  

 för kostnader för terapi, rehabilitering och fysikalisk vård 

 för tandsjukdomar med undantag av nödvändig vård med 
karaktär av första hjälpen på resmålet för att avlägsna plöts-
lig tandvärk  

 för egendom som kommit bort, glömts kvar eller fått sedvan-
liga skråmor eller idrottsredskap som gått sönder när det an-
vänts för sitt ändamål  

 för rättsskada där bestridandet inte kan påvisas eller som 
ansluter sig till den försäkrades övriga verksamhet än resor 
och resande 

 

Resenär- och resgodsförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Produkt: If Reseförsäkring 
 

 

 

Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvill-
koren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt för-
säkringsskydd i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Reseförsäkringen ger skydd i händelse av person- och egendomsskador som uppstår på resor. I reseförsäkringen kan ingå antingen 
enbart resenärförsäkring eller resgodsförsäkring eller både resenär- och resgodsförsäkring. Reseförsäkringen kan beviljas antingen 
som en fortlöpande försäkring eller som en (tidsbestämd) försäkring för en enskild resa. Beviljandet av resenärförsäkring förutsätter i 
vissa fall en hälsodeklaration. 
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Tilläggsskydd 

 Engångsersättning för bestående men till följd av olycksfall. 
Försäkringsbelopp högst 150 000 €. 

 Engångsersättning för dödsfall genom olyckshändelse. 

Försäkringsbelopp högst 150 000 €. 

 från reseansvaret för skada som orsakas i den försäkrades 

arbetspraktik eller vid förvävande av inkomst, eller på egen-
dom som varit i den försäkrades besittning eller egendom 
som den försäkrade åtagit sig att transportera eller förvara 

eller på annat sätt hantera eller ombesörja 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 En fortlöpande Resenärförsäkring gäller dygnet runt på resor utomlands som varar högst 45 dygn överallt i världen. Mot tilläggspremie kan 
försäkringen också fås för fritidsresor i hemlandet som sträcker sig över 150 km utanför den normala, dagliga livsmiljön och som inkluderar 

övernattning. 

 En fortlöpande Resgodsförsäkring gäller överallt i världen, i Finland och utomlands, på resor som varar högst 45 dygn. Med resor avses 
resa som företas utanför den sedvanliga dagliga livsmiljön.  

 En tidsbestämd Reseförsäkring gäller på resor utomlands enligt den utsatta tid som valts för försäkringen. 

 Resan börjar i Finland från hemmet eller arbetsplatsen och slutar vid återkomsten till hemmet eller arbetsplatsen i Finland. 

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om den person som försäkras. Svara korrekt och uttöm-

mande på frågorna i hälsodeklarationen om den försäkrade personens hälsotillstånd. 
Betala försäkringspremien inom utsatt tid. 
Följ säkerhetsföreskrifterna. 

Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen. 
Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If. 

     

 
När och hur ska jag betala? 

If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan senast på förfallodagen. 

När försäkringsavtalet ingås kommer parterna överens om i hur många poster årspremien betalas och på vilket sätt If levererar fakturorna. 

     

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare. 
Om beviljandet av försäkring förutsätter en hälsodeklaration, börjar Ifs ansvar tidigast från den dag när hälsodeklarationen har undertecknats. 
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet. 
If avslutar försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att anmälan om 

uppsägning har sänts. 
If har rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod. 

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen. Om en fortlöpande reseförsäkring sägs upp under den första försäkringsperioden, debiteras 
utöver premien för den tid försäkringen varit i kraft 30 euro i omkostnader, dock högst försäkringens årspremie. 
Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligen.  

En tidsbestämd försäkring kan inte sägas upp, om försäkringens giltighetstid är kortare än 30 dagar. 
 


