FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Betal- och kreditkort Mastercard Platinum från Swedbank och sparbankerna
Denna försäkringsinformation är en kortfattad översikt av försäkringsvillkoren gällande från 2019-10-04. För mer information, se det
fullständiga försäkringsvillkoret.
Försäkringstagare är EnterCard Group AB, som har tecknat detta avtal för sina kunder som är innehavare av Betal- och kreditkort
Mastercard Platinum från Swedbank och sparbankerna (nedan kallat kortet).
Försäkringsgivare för den här försäkringen är Europæiske Rejseforsikring, A/S CVR-nr 62 94 05 14, genom Europeiska ERV Filial, nedan
kallat Europeiska ERV, organisationsnummer 516410-9208. Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.
Vem försäkringen
gäller för

Reseförsäkring
När du är ute och reser är det viktigt med ett ordentligt försäkringsskydd i form av en reseförsäkring som ersätter
kostnader för bl. a sjukdom, olycksfall och hemtransport. Om du inte har ett fullgott reseskydd i din hemförsäkring
eller saknar hemförsäkring bör du teckna en separat reseförsäkring. Ta alltid för vana att se över dina försäkringar inför resan.
Om du betalar mer än 50 % av din resa med ditt betal-och kreditkort Mastercard Platinum från Swedbank och
sparbankerna ingår en reseförsäkring som gäller i 90 dagar samt avbeställningsskydd.
Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller
sambo samt för barn under 23 år som fortfarande bor hemma. Försäkringen gäller även för kortinnehavarens och
dennes make/maka/sambo/registrerade partners föräldrar samt barnbarn under 23 år som följer med på resan
utan förälders sällskap.
Om en medresenär som är innehavare av ett annat Swedbank- eller sparbankskort betalar kortinnehavarens resa
till mer än 50 % med sitt Swedbank- eller sparbankskort, gäller försäkringen på samma sätt som om kortinnehavaren själv hade betalat resan med sitt eget kort. Det ska framgå av bokningsbevis eller liknande att kortinnehavarna är medresenärer till samma resmål.
Försäkringen gäller endast för personer som är bosatta i Norden och som är registrerade i nordisk allmän försäkringskassa.
Övriga försäkringar
För övriga försäkringar, se vidare under respektive försäkringsmoment i försäkringsvillkoret

När gäller försäkringen

Reseförsäkringen gäller för resa med utgångspunkt i hemlandet eller annan plats i Norden och som inköpts före
utresan där anmälningsavgift och därefter förfallna betalningar för resan i förväg till mer än 50 % betalats med
kortet.
Med resa avses färdbiljett eller researrangemang som avser färdbiljett och/eller logi (s.k. charterresa, reguljärbiljett och/eller logi) såld av organiserad researrangör, resebyrå eller transportföretag. Betalning av resa ska ske
med kortet direkt till researrangör, resebyrå eller transportföretag. Korttidshyrd stuga/ lägenhet (högst 4 veckor)
likställs med researrangemang. Korttidshyrd stuga/lägenhet ska vara hyrd via organiserad förmedlare.
Betalning via Swedbanks eller Sparbankernas tjänster; Internetbetalning, Girobetalning och Direktbetalning
jämställs med en kortbetalning. Kontot behöver inte vara kopplat till kortet. Annat betalningssätt medges endast
om betalning enligt ovan inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.
Upphör kortet att vara giltigt upphör vid samma tidpunkt även försäkringen att gälla, även för resa/vara som
inköpts före kortets upphörande. Detta gäller dock inte utbytes-/ersättningskort, utan då fortsätter försäkringen
att gälla på samma sätt som för det utbytta kortet.
Försäkringen gäller utan självrisk.
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TYP AV SKADA/
HÄNDELSE

HÖGSTA ERSÄTTNINGSBELOPP SEK
(FÖRSÄKRAD/
KORT)

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG I VILLKORET

Avbeställningsskydd
Om du, närstående
medresenär eller person
som du med resan har
för avsikt att besöka
blivit akut sjuk, råkat ut
för allvarligt olycksfall
eller dödsfall.
Brand/annan oförutsedd
händelse orsakar
väsentlig skada i din
permanenta bostad.

50 000/120 000

 Akut sjukdom/olycksfall ska styrkas med läkarintyg från undersökning genomförd
före avresa, och vara utfärdat av behörig och ojävig läkare.
 Resa/arrangemang ska avbokas snarast efter det att det blivit känt att resan inte
kan genomföras.
 Försäkringen gäller endast om sjukdom eller skada är akut. Sjukdomen eller
skadan ska ha uppstått efter bokningen av resa eller stuga/lägenhet och ska ha
varit okänd vid bokningstillfället.
 För befintliga/kroniska sjukdomar/infektionstillstånd gäller försäkringen endast om
personen varit symptomfri/besvärsfri sex (6) månader före bokningstillfället.

Resestartskydd
Vid ej ombokningsbar
biljett

30 000/100 000

Försäkringen gäller inte
 för kostnader som uppkommit genom att du dröjt med avbeställningen.
 vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet eller barnafödsel, ej heller
om resan beställts mot medicinskt råd.
 Ersättning lämnas inte p.g.a. medresenärs olycksfallsskada, akuta sjukdom eller
dödsfall vid gruppresa. Med gruppresa menas mer än fyra personer eller fler än
två familjer som bokat resa tillsammans till samma resmål.
Ersättning lämnas inte för den återbetalning som kan utgå från researrangör, trafikföretag, hotell eller liknande.
Ersättning lämnas inte för kostnader:
 som uppkommit p.g.a. orsak som du själv kan råda över
 som beror på konkurs, myndighetsingripande, strejk, lockout eller andra fackliga
åtgärder.

Personförsening
Om du blir försenad till
din slutdestination.

4 timmar:
800/3 200 (schablon eller)
4 timmar
1 500/6 000 (nödvändiga
och skäliga kostnader kvitto)

 Tidtabellsändringar som meddelats före avresa från hemmet är inte försening
enligt dessa villkor.
 Du kan inte få ersättning för mer än en personförsening vid utresa respektive
hemresa.
 Förseningsintyg från transportör ska kunna bifogas vid skadeanmälan.
 Försäkringen gäller inte vid försening till följd av konkurs, myndighetsingripande,
vild strejk, strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder.

12 timmar:
2 000/8 000 (ytterligare
nödvändiga och skäliga
kostnader - kvitto)
Missat anslutningsflyg
Vid försenat flyg som
medför missat anslutningsflyg

30 000/100 000

Ersättning lämnas inte för kostnader:
 som uppkommit p.g.a. orsak som du själv kan råda över
 som uppkommit om du bokat anslutningsflyg utan att ta hänsyn till flygbolagets
regler och rekommendationer för att vara i tid för incheckning
 som beror på konkurs, myndighetsingripande, vild strejk, strejk, lockout eller andra
fackliga åtgärder.

Försenat bagage
Vid ut- och hemresa
(Gäller nödvändiga och
skäliga inköp mot kvitto

Utan karens (kvitto)
2 000/8 000

 Försäkringen gäller inte vid försening till följd av konkurs, myndighetsingripande,
vild strejk, strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder.
 Förseningsintyg från transportör ska kunna bifogas vid skadeanmälan.
 Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnad som har ersatts från annan
försäkring.

12 timmar:
4 000/16 000 (kvitto)
48 timmar:
4 000/16 000 (kvitto)

Outnyttjad aktivitet
Om du drabbas av akut
sjukdom, olycksfall eller
att bagaget ej kommit
fram i tid (kvitto)
Momentet gäller inte
för resenär med enkelbiljett.

7 500/30 000

Ersättning lämnas ej för kostnader:
 som ersatts av annan försäkring eller av researrangör
 som återbetalats till den dig för outnyttjade aktivitetsbiljetter
 för sådan skada som inträffat före bokningen
 om sjukdomen eller olycksfallet inträffat innan resan bokats
 symptom som du kände till före bokningen av resan.
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Bagageskydd
Plötslig och oförutsedd
förlust/stöld av, eller
skada på egen, lånad
eller hyrd lös egendom.

Personlig lös egendom,
15 000/47 500 varav för:
• Dator, kamera och
mobiltelefon: 5 000/sak,
47 500/kort
• Hyrd skidutrustning:
2 500/sak, 7 500/kort
• Egen skidutrustning:
7 500/person, 22 500/sak
• Golfutrustning:
47 500/kort
• Övrig lös egendom:
2 000/sak, 47 500/kort
 Kontanter, pass och
biljetter: 5000/kort

Till försäkringen följer vissa säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav gällande ditt
medhavda bagage, ta del av dessa i det fullständiga försäkringsvillkoret. Har säkerhetsföreskrifterna eller aktsamhetskraven inte uppfyllts sätts ersättningen ned.
Ersättning lämnas inte för:
 stöldbegärlig egendom och särskilt värdefull egendom som har lämnats kvar i
motordrivet fordon vid nattparkering ( kl.20.00 – 08.00)
 ytliga skador, såsom bucklor, repor eller liknande, som inte väsentligt inverkar på
användbarheten
 pengar och resehandlingar som glömts, tappats eller förlagts, lämnats kvar i
motordrivet fordon, lämnats in för transport eller incheckats eller omhändertagits
av annan utanför din uppsikt
 varor avsedda för försäljning eller bearbetning, provkollektioner, varuprover,
demonstrationsexemplar, presentreklam eller liknande
 frimärke, mynt och sedlar med samlarvärde, manuskript, ritningar eller
värdehandlingar. Med värdehandling avses aktier, obligationer, bankböcker,
skuldebrev, mm.
 djur eller skador orsakade av djur
 motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon
 ångbåt, motorbåt, vattenskoter eller segelbåt.
Försäkringen gäller inte heller för delar eller utrustning till ovan nämnda fordon eller
farkoster.

Akut sjukdom och
olycksfall
Vid sjukdom lämnas
ersättning inom 60 dagar
från första läkarbesöket.
Vid olycksfall är ersättningstiden högst 3 år
från olycksfallet.

 Sjukvård/Akut
tandvård/tandvård p.g.a.
olycksfall
Nödvändiga och skäliga
kostnader
 Lokala resekostnader
7 000/skada
 Merkostnader för
hemresa
Nödvändiga och skäliga
kostnader
 Reseavbrott
15 000/60 000/kort
 Hemtransport av avliden
Nödvändiga och skäliga
kostnader
 Begravning på plats
100 000/kort
 Anhörigs resa till svårt
sjuk eller avliden
Nödvändiga och skäliga
kostnader
 Merkostnader för logi
vid förlängd vistelse
Nödvändiga och skäliga
kostnader

Sjukhusersättning
Vid sjukhusinläggning
utanför hemlandet p.g.a.
sjukdom eller
olycksfall

750/dag, 7 500/försäkrad

Försäkringen omfattar inte tandbehandling där behandlingsbehovet med övervägande sannolikhet fanns innan resan påbörjades.
Försäkringen gäller under flygning bara när du är passagerare på nationalitetsbetecknat luftfartyg. Till passagerare räknas endast personer ombord som inte har eller
utför uppdrag i samband med flygningen.
Föreligger vid olycksfallsskadan sjukliga eller för åldern inte normala förändringar,
lämnas ersättning endast för den skada som kan antas skulle ha blivit följden om
förändringarna inte funnits då skadan inträffade.
Riskfyllda aktiviteter
Ersättning lämnas inte vid olycksfallsskada som drabbar dig under deltagande i:
 sport- eller idrottstävling eller träning som representant för idrottsförbund eller
annan idrottsförening än korporationsidrottsförening.
 riskfylld sysselsättning som t.ex. bergsbestigning, bergsklättring, dykning (djupare
än 30 m.), fallskärmshoppning, drakflygning, segelflygning, paragliding,
bungyjump, motorsport, forsränning eller annan riskfylld verksamhet
 bergsbestigning, vandring på höjder över 3 500 m. över havet eller verksamhet
som kan karakteriseras som expedition
 yrkesmässigt kroppsarbete.
Ersättning lämnas inte för kostnad:
 som beror på att vårdbehov förelåg redan då du påbörjade resan. Blir
hälsotillståndet försämrat under resan lämnas således endast ersättning för den
merkostnad försämringen medfört
 där det får antas att den skadevållande händelsen orsakats av att du var påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel
 som är förorsakad av förlossning eller sjukdom i samband med graviditet efter
graviditetsvecka 32
 som avser vistelse på bad- eller kuranstalt och därmed förenade resor
 som är förorsakad av att fartyg eller flygplan p.g.a. din skada måste ändra din
färdplan.

Ersättning lämnas inte för kostnader:
 för skada som inträffat som följd av deltagande i en i förväg utlyst sport- eller
idrottstävling, organiserat träningsläger eller expedition
 som uppkommit vid riskfylld sysselsättning som t.ex. bergsbestigning, bergsklättring, dykning (djupare än 30 m.), fallskärmshoppning, drakflygning, segelflygning,
paragliding, bungyjump, motorsport, forsränning eller annan riskfylld verksamhet.
 bergsbestigning, vandring på höjder över 3 500 m. över havet eller verksamhet
som kan karakteriseras som expedition
 yrkesmässigt kroppsarbete.
Ersättning lämnas inte för kostnader:
 som inte är en direkt följd av olyckstillfället eller sjukdomen
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 för tilläggsperioder på sjukhus för behandling eller service på ett konvalescenthem, sjukhem eller på ett rehabiliteringscenter
 som uppstått efter det att beslut tagits att du kan fortsätta behandlingen i hemlandet.
 för sjukhusvistelse p.g.a. tropisk sjukdom där du inte följt rekommenderat vaccin/
medicinering
 för sjukhusvistelse p.g.a. medicinsk diagnos som konstaterats före avresan
 försäkringen gäller inte vid självmord, vid skada p.g.a. självmordsförsök,
deltagande i slagsmål eller där du varit under påverkan av narkotika/ alkohol eller
andra berusningsmedel.
Olycksfall – invaliditet
och dödsfall

Vid medicinsk invaliditet,
invaliditetsgrad från 20 %
2 500 000/10 000 000

Försäkringen gäller inte för:
 för skada som inträffat som följd av deltagande i en i förväg utlyst sport- eller
idrottstävling, organiserat träningsläger eller expedition.
 riskfylld sysselsättning som t.ex. bergsbestigning, bergsklättring, dykning (djupare
än 30 m) fallskärmshoppning, drakflygning, segelflygning, paragliding, bungy
jump, motorsport, forsränning eller annan riskfylld verksamhet
 bergsbestigning, vandring på höjder över 3 500 m. över havet eller verksamhet
som kan karakteriseras som expedition
 yrkesmässigt kroppsarbete.

Samtliga Swedbanks och
Sparbankernas försäkrade
40 000 000/skadehändelse

Försäkringen gäller inte vid självmord, vid skada p.g.a. självmordsförsök, deltagande i slagsmål eller där du varit under påverkan av narkotika/ alkohol eller andra
berusningsmedel.

Ansvarsskydd
(privatansvar)
Vid personskada och
sakskada

1 000 000/kort

Ansvarsskyddet gäller inte för skada:
 som du orsakat medlem i din egen familj
 på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer
än helt tillfällig befattning med (beträffande hyrd bostad, se villkor)
 som du kan göras ansvarig för som ägare av fastighet eller lägenhet eller som
innehavare av tomträtt
 för skada som du kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av
- motordrivet fordon då skadan uppkommit till följd av trafik med fordonet.
Undantaget avser dock inte eldriven rullstol
- ång-, motor- eller segelbåt, fartyg, svävare eller hydrokopter. Om båten är utrustad
med antingen utombordsmotor om högst 6 hk eller segel med en segelyta av högst
7,5 kvm, gäller försäkringen dock för personskada
- för skada som uppstått i samband med att du utfört brottslig gärning.

Akutservice i hemmet
Reparationer i hemmet
vid nödläge

20 000/skada

Ersättning lämnas inte:
 för kostnader om det centrala uppvärmningssystemet slutar fungera, såvida det
inte finns en risk att ditt hem blir frostskadat.
 för kostnader vid nödlägen som orsakats av läcka från vattenslang eller från
vattenanordningar
 för skada som uppkommit då hantverkare skaffat sig nödvändig tillgång till ditt
hem
 för skada på annan egendom i ditt hem.

Strejkskydd
Logi och återresa till
hemorten

5 000/20 000

Tänk på att resan måste vara köpt före det att strejken brutit ut eller varslats för att
ersättning ska utgå.

Självriskskydd
Hem- och bilförsäkring
Självriskeliminering för
hyrbil utomlands

15 000/skada

 Ersättning lämnas endast om bostaden under din utlandsvistelse, eller vid vistelse
i hyrd stuga/lägenhet i hemlandet, varit obebodd. Bostaden får dock ej lämnas
utan regelbunden tillsyn.

Ersättning utbetalas med
så stor del av kapitalbeloppet som svarar mot
invaliditetsgraden.

Vid dödsfall
0-17 år, 100 000
18-64 år, 1 000 000
Från 65 år, 500 000

15 000/skada

Självriskskyddet gäller inte för:
 skada som omfattas av bilens rättsskydds- eller maskinskadeförsäkring eller till
maskinskadeförsäkringen hörande rätt till avbrottsersättning
 bonusförlust
 stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil
 avdrag för slitage.
ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR
Allrisk (180 dagar)
Varans inköpspris ska
vara minst 1 000 SEK
och vara betald till
100 % med kortet
Varan ska vara inköpt i
hemlandet eller från ett

25 000/vara
235 000/inköp
665 000/år och kort

Försäkringen gäller inte för:
 persondatorer/mobiltelefon/kameror med tillbehör
 förbrukningstillbehör såsom batterier och dylikt
 skada som består i slitage, förbrukning, korrosion, beläggning, eller annan gradvis
försämring
 skada som orsakats av att du inte varit aktsam om din egendom och handhaft den
på så sätt att stöld och skada så långt som möjligt förhindrats
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 egendom som tappats bort, bortglömts eller förlagts
 skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller avtal
 kostnader för reparationer som utförts av icke-auktoriserad verkstad.

nordiskt registrerat
företag på Internet.

Allrisk hemelektronik
och hushållsmaskiner
(5 år)
Varans inköpspris ska
vara minst 1 000 SEK
och vara betald till
100 % med kortet

40 000/skada och år

Varan ska vara fabriksny
och inköpt i hemlandet
eller från ett nordiskt
registrerat företag på
Internet.

Försäkringen gäller inte för:
 datorer, mobiltelefoner, mp3-spelare eller kameror samt tillbehör till dessa
 skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller annan
gradvis försämring
 skada som orsakats av att du inte varit aktsam om din egendom och handhaft den
på så sätt att förlust och skada så långt som möjligt förhindrats
 egendom som tappats bort, bortglömts eller förlagts
 skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller avtal
 förbrukningstillbehör såsom batterier och dylikt
 kostnader för reparationer som utförts av icke-auktoriserad verkstad.

Förlängd garanti 2 år
Vid nyinköp av hemelektronik och hushållsmaskiner
Varans inköpspris ska
vara minst 1 000 SEK
och vara betald till
100 % med kortet

20 000/skada, 140 000/år

Ersättning lämnas inte för:
 kostnader för reparationer som utförts av icke-auktoriserad verkstad.
 varor som går sönder innan tillverkarens ursprungliga garanti har upphört
 varor som är begagnade, ändrade, eller som köpts i andra hand
 varor utan serienummer och/eller nordisk originalgaranti från tillverkare
 varor avsedda för yrkesmässig verksamhet

Prisgaranti 90 dagar
Varan betald till 100 %
med kortet. Prisskillnad:
Minst 300 SEK.

15 000/skada

Ersättning lämnas inte för:
 varor som är begagnade, ändrade, eller som köpts i andra hand
 resecheckar, biljetter, värdehandlingar, valuta, silver, guld, konstverk, antikviteter,
samlarmynt, frimärken, samlarobjekt, djur, växter eller fasta anordningar
 konsumtionsvaror eller lättförstörbara varor (t.ex. matvaror och bränsle)
 varor avsedda att användas i yrkesmässig verksamhet
 alla typer av fordon och tillbehör till fordon
 specialbeställda och specialtillverkade varor
 material eller utrustning av medicinsk-, optisk- eller tandteknisk karaktär

Evenemangsavbeställningsskydd
Vid avbokning p.g.a.
akut sjukdom, olycksfall,
dödsfall eller plötslig och
oförutsedd händelse i
hemmet.
Evenemanget ska vara
betalat till 100 % med
kortet.

10 000/40 000

 Sjukdom eller skada ska vara akut och okänd vid beställning av evenemang.
 Försäkringen gäller inte vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet
eller barnafödsel, inte heller om evenemangsbiljett beställts mot medicinskt råd.
 För befintliga/kroniska sjukdomar/infektionstillstånd gäller försäkringen endast om
du varit symptomfri/besvärsfri sex (6) månader före bokningstillfället och att inte
behandlande läkare eller annan läkare vid förfrågan skulle ha avrått från att gå på
evenemanget.
 Ersättning lämnas inte p.g.a. medföljande persons olycksfallsskada, akuta
sjukdom eller dödsfall vid gruppbokning. Med gruppbokning menas mer än fyra
personer eller fler än två familjer som bokat biljetter tillsammans till samma
evenemang.

Förlust av nyckel
Förmedling av låssmed,
nya nycklar, omkodning
av nya lås

2 000/skada och kort

Försäkringen gäller inte för:
 andra bostäder t.ex. bostad där kortinnehavaren är tillfälligt inneboende.
 då du självmant lämnat nycklarna till annan part.

Feltankning av bränsle
Drivmedel ska betalas till
100 % med kortet (minst
20 liter eller 5 kg gas per
tankning).

4 000/skada

 Ersättning lämnas inte för bränslekostnaden för det som tankats fel eller
ersättningsbränsle.
 Försäkringen gäller inte för tjänstebil, budbil eller taxi vid yrkesutövning.

Självriskeliminering Bilbärgning och
assistans
Drivmedel betalas till
100 % med kortet (minst
20 liter eller 5 kg gas per
tankning).

4 000/skada

Tänk på att innan ersättning utbetalas från denna försäkring ska skadan vara
reglerad enligt gällande bilförsäkringsvillkor.
 Försäkringen gäller inte för tjänstebil, budbil eller taxi vid yrkesutövning.
 Försäkringen lämnar ersättning för högst två (2) skadehändelser per kalenderår.
Ersättning lämnas inte vid driftsstopp som orsakats av
 att du uppenbarligen underlåtit att vårda och underhålla personbilen.
 att du glömt att tanka personbilen.

Förmedling av låssmed
Ring Europeiska ERV på telefon 0770-456 920 och anmäl förlusten av dina nycklar så går vi tillsammans igenom vilka åtgärder som kommer
att vidtas. Europeiska ERV kontaktar närmaste låssmed.
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ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG
Krig och atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller atomkärnprocess.
Försäkringen gäller dock om du vistas i det drabbade området vid utbrottet och skadan inträffar inom 14 dagar räknat från oroligheternas
utbrott. Du får inte delta i krigshändelserna eller agera som rapportör eller liknande.
Högsta ersättning per försäkrad
Om två eller flera betal- och kreditkort Mastercard Platinum från Swedbank och sparbankerna använts vid betalning av resa utbetalas
ersättning en gång för samma skada och person.
Gemensamma undantag
Försäkringen gäller inte

vid skada p.g.a. olaglig handling av dig, din förmånstagare eller laglig arvinge

för resa till länder dit svenska utrikesdepartementet avråder från resor.
Försäkringsskydd, skyldigheten att betala skadeersättning eller tillhandahållande av en förmån eller tjänst ska beviljas endast i den mån och så
länge det inte står i strid med ekonomiska, handels- eller finansiella sanktioner eller embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige
som är direkt tillämpliga på avtalets parter. Detta skall också gälla för ekonomiska, handels- eller finansiella sanktioner eller embargon som
antagits av USA i den mån de inte är i strid med europeiska eller svenska lagbestämmelser.
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