FÖRKÖPSINFORMATION
Reseförsäkring Student
Gällande från 1 oktober 2016

Detta är information som Europeiska ERV enligt lag ska lämna innan
köp. Det är viktigt att du läser den. I förköpsinformationen finns viktiga
begränsningar och undantag angivna gällande ditt försäkringsskydd.

Var gäller försäkringen?

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen och utgör inte de fullständiga försäkringsvillkoren.

Försäkringen gäller inte vid resa till område som Utrikesdepartementet i sina rekommendationer avråder från att resa till eller vistas i.
Läs mer på www.erv.se.

Försäkringens geografiska giltighetsområde framgår av försäkringsbrevet.

Det fullständiga villkoret hittar du på www.erv.se eller ring vår kundservice på telefon 0770-457 971 så skickar vi dem.

När gäller försäkringen?

Har du frågor om vad försäkringen omfattar eller om något skydd är
särskilt viktigt för dig kontakta oss på 0770-457 971 så hjälper vi dig.

Om inte annat avtalats med Europeiska ERV, gäller försäkringen under resa som varar under längst 12 månader, förutsatt att försäkring
tecknats för hela resan och premien betalats innan resan påbörjats.

Du kan också få råd och hjälp hos Konsumentverket, de kommunala
konsumentvägledarna eller Konsumenternas försäkringsbyrå.

Försäkringens giltighetstid framgår av försäkringshandlingen och förlängs inte automatiskt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Adress: Box 24215 (Karlavägen 108),
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00

Behandling och utlämnande av personuppgifter
Europeiska ERV insamlar personuppgifter om dig när du tecknar din
försäkring eller anmäler en skada. Vi behandlar dina personuppgifter
för att kunna administrera försäkringen, reglera skador, hjälpa dig på
din resa och i övrigt fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig
som kund.

Kommunala konsumentvägledarna
Sök konsumentvägledarna i den kommun som du tillhör.
Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Tage Erlandergatan 8A
Telefon: 0771-42 33 00

Europeiska ERV kan komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kommer dock aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan föregående medgivande från dig.
Du har rätt att en gång per år begära en kopia av alla personuppgifter
vi lagrat om dig. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga
uppgifter rättas eller raderas. Du kan även skriftligen anmäla till oss
om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål
som rör direkt marknadsföring.

Hallå konsument
Webbaserade konsumentupplysning www.hallakonsument.se

Skicka en undertecknad skriftlig anmälan till:
Europeiska ERV, Personuppgiftsombudet, Box 1, 172 13 Sundbyberg.

Vem kan försäkras?
Försäkringen kan tecknas av person som är stadigvarande bosatt i
Sverige.

Vid en skada får Europeiska ERV lämna ut personuppgifter som lämnats av dig som försäkrad samt uppgifter om försäkringens omfattning till Europeiska ERVs internationella nätverk, inklusive vår centrala
kontrollenhet och våra servicekontor.

Om inte annat har avtalats med Europeiska ERV gäller försäkringen
endast för personer som vid utresan är yngre än 45 år och som vid
teckningstillfället är bosatta i Norden och registrerade i nordisk allmän
försäkringskassa och som:
•
ska studera, utföra examensarbete eller visst praktikarbete utomlands och är inskriven på skola eller annan utbildningsanstalt
eller är forskarstuderande, på minst halvtid
•

ska delta i studieresa eller program för stipendieutbyte

•

ska arbeta som au pair (för fritt uppehälle och viss lön för barnpassning och hushållsarbete)

•

ska arbeta på kibbutz eller under kortare tid, max 6 månader, ska arbeta i ett EU-land genom internationellt arbetsförmedlingsprogram.

Vidare har Europeiska ERV rätt att inhämta uppgifter om ditt hälsotillstånd från läkare och sjukhus som har behandlat dig. Du är som försäkrad skyldig att på begäran underteckna en fullmakt som ger oss rätt
att ta del av dina journaler och övriga uppgifter.
Ångerrätt
När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra
köpet inom (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din
ångerrätt måste du meddela detta till Europeiska ERV. Om du väljer att
utöva din ångerrätt har Europeiska ERV rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst gällande minimipremie. Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring
med avtalad giltighetstid om en (1) månad eller mindre.

Försäkring kan även tecknas för medföljande maka, make, sambo eller
registrerad partner samt för barn till dessa om barnet är under 18 år.

I kapitel 3 Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal
finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten.
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Ersättningstabell
A. Säkerhetsföreskrifter
Läs först igenom villkoret för att se under vilka
omständigheter försäkringen gäller.
B. Om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall*
Vårdkostnad vid akut sjukdom och olycksfall
Akut tandbehandling
Resor i samband med sjukvård
Hemresa/hemtransport
Merkostnader för kost och logi under längst 60 dgr
Anhörigas resa till svårt sjuk eller avliden
Hemtransport av avliden
Begravning på plats

Viktiga begränsningar och undantag
Högsta ersättningsbelopp
i SEK per resenär/familj
•
Nödvändiga och skäliga kostnader
5 000
Nödvändiga och skäliga kostnader
•
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader •
Nödvändiga och skäliga kostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader
25 000
•

C. Graviditet
Löpande kontroller under graviditeten och kostnader för förlossning som godkänts på förhand

Nödvändiga och skäliga kostnader

•

D. Invaliditets- och dödsfallsersättning vid
olycksfall
Invaliditetsersättning vid olycksfall
(Kapitalbelopp vid 100 % invaliditet)
Dödsfallsersättning vid olycksfall

E. Reseavbrott
Vid egen/medförsäkrads eller anhörigs sjukdom/
olycksfall eller vid väsentlig egendomsskada hemma.
Merutgifter för hemresa och återresa
Återbetalning av outnyttjad kursavgift/resekostnad
F. Bagageskydd
Kontanter
Färdbiljetter och resehandlingar
Personlig lösegendom
Kostnader för t.ex. spärrning av bank/kreditkort

•
400 000
25 000

•

Försäkringen gäller inte vid graviditet som uppstått innan
försäkringen började gälla.
Om försäkringen förlängts eller förnyats gäller inte försäkringen för kostnader som är relaterade till graviditet
eller förlossning.
Ersättning lämnas inte för olycksfallsskada som drabbar
dig under deltagande i sport, idrott, äventyr, expeditionsliknande eller annan liknande riskfylld sysselsättning som
inte är att anse som motion eller fritidssysselsättning i
normal omfattning och intensitet.
Du får inte använda narkotika, alkohol, sömnmedel eller
andra berusningsmedel på sådant sätt att du utsätter dig
för risken att drabbas av skada.

25 000
Resans pris/dag, dock högst 50 000
•

Ersättning lämnas för skada på eller förlust av bagage
som du medför på resan och som förkommer eller förstörs
genom stöld, skadegörelse, transport, trafikolycka, brand,
läckage eller naturkatastrof. Så kallad allrisk ingår inte i
försäkringen.

25 000 •

Försäkringen gäller inte vid försening orsakad av konkurs
eller myndighetsingripande.

•

Försäkringen gäller inte vid försening orsakad av konkurs
eller myndighets ingripande.

•

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade
kan göras ansvarig för som ägare, brukare eller förare av:
a) motordrivet fordon då skadan uppkommit till följd av
trafik med fordonet
b) ång-, motor- eller segelbåt, vattenskoter, svävare eller
hydrokopter
c) luftfartyg, luftballonger, skärmflyg, windglider, hängglidare eller liknande farkoster.

4 000, dock högst 5 000/familj
10 000
40 000
2 000

G. Kom-i-kapp resan/missad avresa
H. Försening av allmänt färdmedel vid utresa
(från Sverige)
Mer än 4 timmar
Bagageförsening vid utresa (från Sverige)
Mer än 8 timmar

500
1 000

I. Ansvarsskydd
Privatansvar
(sammanlagt för person- och/eller sakskada)
Person- och/eller sakskada vid tjänsteutövning
(au pair)

J. Rättsskydd

•

Ersättning lämnas inte för kostnader för medicinskt tillstånd som visat symptom redan innan resan påbörjades.
Ersättning lämnas dock om det rör sig om en medicinskt
sett oväntad akut försämring av hälsotillståndet.
Försäkringen gäller inte för förebyggande hälsovård, vaccinationer, normal tandvård eller tandreglering.
Ersättning lämnas inte för olycksfallsskada som drabbar
dig under deltagande i sport, idrott, äventyr, expeditionsliknande eller annan liknande riskfylld sysselsättning som
inte är att anse som motion eller fritidssysselsättning i
normal omfattning och intensitet.
Du får inte använda narkotika, alkohol, sömnmedel eller
andra berusningsmedel på sådant sätt att du utsätter dig
för risken att drabbas av skada.

10 000 000
1 000 000

250 000 •
(ersättning lämnas med 80 % •
av kostnaderna)

Försäkringen gäller inte vid brottmål
Försäkringen gäller inte för dig i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat
släpfordon, luftfartyg, ångbåt, motorbåt, segelbåt eller
vattenskoter.

•

Försäkringen gäller inte om du skadats under direkt yrkeseller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet.

•

Ersättning lämnas inte för kristerapi för skada som du har
tillfogats av medförsäkrad eller nära anhörig.

K. Överfallsskydd
Ersättning vid personskada

500 000

L. Kristerapi		
Vid t.ex. rån, överfall, naturkatastrof, terrordåd eller
våldtäkt

10 000

M. Merkostnader vid naturkatastrof

10 000

*) Vid sjukdom betalas endast ersättning för sådana kostnader som avser vård och behandling
inom 60 dagar från första läkarbesöket och vid olycksfall inom 3 år från olycksfallet.
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