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FÖRSÄKRINGSINFORMATION 
Swedbanks och sparbankernas Mastercard samt Visa Business Card utgivet av Entercard Group AB 
 
Denna försäkringsinformation är en kortfattad översikt av försäkringsvillkoren gällande från 2021-06-15. För mer information, se det 
fullständiga försäkringsvillkoret. 
 
Försäkringstagare är Entercard Group AB, som har tecknat detta avtal för sina kunder som är innehavare av ett Swedbanks och 
sparbankernas Mastercard samt Visa Business Card (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 
 

Kompletterande försäkringsskydd vid resa 

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 om du helt saknar hemförsäkring, bör du teckna en separat reseförsäkring. Ta alltid för 
vana att se över dina försäkringar inför resan. 
 

Om du betalar mer än hälften av resans totala pris med Swedbanks eller sparbankernas Mastercard ingår en 

kompletterande reseförsäkring som gäller i 90 dagar samt avbeställningsskydd. 

 

Försäkringen gäller kortinnehavaren men även för dennes make/maka/registrerade partner/sambo och 

hemmavarande barn under 25 år som är folkbokfört hos båda eller en av sina föräldrar, vare sig de reser med 

kortinnehavaren eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn under 25 år som följer med 

kortinnehavaren på resa utan föräldrarnas sällskap. 

 

Om du till mer än hälften betalat resa för annan person än ovanstående familjemedlem gäller försäkringen 

precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort under förutsättning att personen vid resans 

betalning innehade ett giltigt bank- eller betal- och kreditkort från Swedbank eller Sparbankerna med en 

tillhörande kompletterande kortförsäkring vid resa. 

Resor som omfattas Resan måste påbörjas från Norden. 
 
Med resa menas färdbiljett (enkel eller tur- och retur) eller researrangemang som avser färdbiljett och/eller 
boende (s.k. charterresa, reguljärbiljett och/eller boende) såld av organiserad researrangör, resebyrå eller 
transportföretag. Även boende som bokas separat ersätts. Om kostnad finns för både färdbiljett och boende 
ska det totala resepriset baseras på båda dessa kostnader. Betalning av resa ska ske med kortet eller enligt 
ovan, direkt till researrangör, resebyrå eller transportföretag.  Med direktbetalning jämställs betalning via deras 
betalningsförmedlare, dock omfattas inte avbetalningsplan via denne leverantör. Korttidshyra av boende (stuga, 
lägenhet, hotellrum etcetera) för självhushåll (maximalt fyra veckor) likställs med resa. Bokning måste ha gjorts 
via organiserad förmedlare och omfattas av försäkringen enbart vad gäller avbeställningsskydd. 
 
Rundresor med ett fördefinierat antal destinationer, eller där ett fritt antal destinationer ingår i biljettköpet, med 
kollektivt färdmedel, såsom t.ex. Interrail eller jorden-runt-biljett, jämställs med biljettköp till en specifik resa. 
 
Avbeställningsförsäkringen omfattar även eventuella tilläggsarrangemang på resmålet såsom 
All inclusivepaket, teaterbiljetter, idrottsbiljetter, rundturer, dykturer, hyrbilar, liftkort, golfpaket eller liknande 
arrangemang. Hela kostnaden måste vara betald med kortet innan avresan. 
 
Kortbetalning ska i samtliga fall ske direkt till resebyrå, organiserad researrangör, trafikbolag eller till 
organiserad förmedling. Om betalning sker till förening eller annan arrangör som inte är organiserad och 
därmed inte skyldig att ställa säkerhet hos Kammarkollegiet, direkt till privatperson, privat stuguthyrare eller om 
betalning sker på bankkontor eller telefonbanken gäller inte försäkringen. 
 
Annat betalningssätt medges endast om betalning enligt ovan inte kan genomföras. I dessa fall ska detta 
styrkas med intyg från inköpsstället om varför kortbetalning inte går att genomföra. 
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TYP AV SKADA/ 
HÄNDELSE 

HÖGSTA ERSÅTT-
NINGSBELOPP SEK 
(PERSON/FAMILJ) 

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG I VILLKORET 

Avbeställningsförsäkring 
Om du, närstående eller 
medresenär blivit akut 
sjuk, råkat ut för allvarligt 
olycksfall eller dödsfall. 
 
Brand/annan oförutsedd 
händelse som orsakat 
väsentlig skada i din 
permanenta bostad. 
 
Resa ska kosta mer än 
1 000 SEK (exkl. skatter 
och avgifter) 

30 000/90 000 • Resan ska omgående avbeställas hos resebyrå, researrangör, transportföretag 
eller stuguthyrare. 

• Vid akut sjukdom eller olycksfall ska avbokningen styrkas med läkarintyg från 
fysisk undersökning genomförd av legitimerad läkare innan planerad avresa. 

• Avbeställning ska ske omedelbart när sjukdom/skada blir känd. 
 
Avbeställningsförsäkringen gäller inte 

• om resan beställts trots medicinskt avrådande 

• om sjukdom eller olycksfallsskada var känd vid bokningstillfället av resa 

• för medicinska följder av kosmetiska/estetiska ingrepp som ej är en följd av 
sjukdom/olycksfall 

• vid gruppresa om annan medresenär än närstående råkar ut för olycksfallsskada, 
akut sjukdom eller dödsfall. Med gruppresa menas fler än tre personer eller fler än 
två familjer som bokat resa tillsammans till samma resmål. 

 
Tänk på 

Försäkringen ersätter inte avbeställning till följd av graviditet eller förlossning. 

Försäkringen ersätter dock avbeställning till följd av akut sjukdom som uppstår under 

eller som en konsekvens av graviditet eller förlossning, om villkoren enligt denna 

försäkring i övrigt är uppfyllda. 

Personförsening 
/Ankomstförsening 
Om du blir försenad till din 

slutdestination. 

6 timmar: 

700/person 

2 800/familj eller 

 

24 timmar: 

1 800/person 

7 200/familj 

• Förseningen ska vara oförutsedd och oplanerad. Tidtabellsändring som meddelats 
minst 24 timmar före avresan anses inte vara oförutsedd och oplanerad. 

• Förseningsintyg från transportör ska kunna bifogas vid skadeanmälan. 

• Försäkringen gäller inte vid myndighetsingripande, strejk, lockout, eller andra 
fackliga åtgärder. 

Försenat bagage 
Vid resa utanför hemorten. 
(gäller nödvändiga och 
skäliga inköp mot 
uppvisande av 
originalkvitto) 

6 timmar: 

2 000/väska 

6 000/familj eller 

 

48 timmar: 

5 000/väska 

10 000/familj 

• Försäkringen gäller inte vid bagageförsening till den sista destinationen med 
allmänt färdmedel på hemresa. 

• Inköpen ska göras innan bagaget återfåtts. 

• Förseningsintyg från transportör ska kunna bifogas vid skadeanmälan. 

• Försäkringen gäller inte vid myndighetsingripande, strejk, lockout, eller andra 
fackliga åtgärder. 

• Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnad som har ersatts från annan 
försäkring. 

Missat anslutningsflyg 
Vid försenat/inställt flyg 
som medför missat 
anslutningsflyg 

10 000/30 000 Ersättning lämnas inte för kostnader 

• som uppkommit om du bokat anslutningsflyg utan att ta hänsyn till flygbolagets 
regler och rekommendationer för att vara i tid för incheckning 

• som uppkommit på grund av orsak som du själv kan råda över. 

Olycksfall – invaliditet 
och dödfall 
Ersättning utbetalas med 
så stor del av kapitalbe-
loppet som svarar mot 
invaliditetsgraden. 

Invaliditet 

0-74 år: 

20-49 % 375 000 

Från 50 % 750 000 

 

Från 75 år: 

20-49 % 200 000 

Från 50 % 400 000 

 

Dödfall 

0-74 år: 100 000 

Från 75 år: 50 000 

 

Ersättning för dödsfall 

och invaliditet utbeta-

las med maximalt 

50 000 000 SEK vid 

olycksfall som inträffar 

vid en och samma 

skadehändelse. 

Olycksfallsförsäkringen lämnar inte ersättning 

• för skada som uppkommit i samband med deltagande i riskfylld sport eller syssel-
sättning, så som till exempel bergsbestigning, dykning, bungy jump, fallskärms-
hoppning, flygning (annat än som passagerare) samt tävlingar inom ridning och 
motorsport 

• för skada som inträffat i samband arbete, annan förvärvsverksamhet eller 
tjänsteutövning om resan betalats med ett privat betal- och kreditkort. 
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Självriskskydd 
Hem- och bilförsäkring 
 

10 000/skada Självriskskyddet gäller endast om din bostad varit obebodd under resa och vid 

ersättningsbar skada på din privata personbil som inträffar under resa och som till sin 

omfattning överstiger gällande självrisk. 

Självriskskyddet gäller inte för 

• skada som omfattas av bilens rättsskydds- eller maskinskadeförsäkring eller till 
maskinskadeförsäkringen hörande avbrottsmoment 

• bonusförlust 

• stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil. 

Självriskeliminering 
hyrbil 
Självrisk eller reparations-
kostnad. 
Fordonshyran ska vara 
betald i samband med 
resa enligt ovan eller vara 
betald till 100 % med 
kortet vid annat tillfälle.  

10 000/skada Kortinnehavaren ska i samband med hyran teckna erforderligt försäkringsskydd. 

ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG 
 
Krig, strejk, konkurs med mera 
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med 

• krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp i ett land till vilket utrikesdepartementet avråder resa 

• myndighetsingripande, strejk, lockout, eller andra fackliga åtgärder 

• naturkatastrofer såsom orkan, översvämning, jordskalv eller vulkanutbrott 

• atomkärnprocess till exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. 
 
Försäkringen gäller inte om researrangör/resebyrå/trafikbolag/stuguthyrare/hotell går i konkurs. 
 
Skador orsakade av atomkärnreaktion eller av biologisk/kemisk/nukleär substans 
Ersättning lämnas inte för försäkringsfall vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med atomkärnreaktion. Ersättning 
lämnas inte heller för försäkringsfall som uppstått genom biologisk, kemisk eller nukleär substans som spridits ut i samband med terror-
handling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där försäkringsfallet inträffar och 
som framstår att vara utförd i syfte att 

• allvarligt skrämma en befolkning 

• otillbörligt tvinga offentliga organ eller internationell organisation att genomföra eller avstå från att genomföra viss åtgärd eller 

• allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en 
internationell organisation. 

 
Gemensamma undantag 

• Försäkringen gäller inte vid skada på grund av olaglig handling av dig, din förmånstagare eller laglig arvinge. 

• Ersättning lämnas inte för kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, skydd, skadestånd eller om 
kostnader har ersatts från annan försäkring. 

 
Framkallande av försäkringsfall 

• Har du uppsåtligen framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet lämnas ingen ersättning. 

• Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt 
med hänsyn till omständigheterna. Detsamma gäller om du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta 
innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. 

• Har användande av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet kan ersättning 
sättas ned eller utebli. 

 
Högsta ersättning per försäkrad 
Om två eller flera Swedbanks och sparbankernas betal-och kreditkort utgivna av Entercard Group AB använts vid betalning av resa utbetalas 
ersättning en gång för samma skada och person. 
 
Efterskydd 
Försäkringen gäller inte med något efterskydd. 

 

 


