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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Ömsen Resa

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Ömsen Resa ersätter sjukdom eller skada som drabbat den försäkrade eller den försäkrades medresande barn eller barnbarn under 18 år.
Detsamma gäller den försäkrades makes/makas/sambos medresande barn och barnbarn under 18 år. Försäkringen går att teckna både
som korttids- och årsreseförsäkring. Årsreseförsäkringen gäller, under sammanhängande resa, i högst 120 dagar. Vid sjukdom ersätts vård
upp till 120 dagar och vid olycksfall upp till 3 (tre) år. Försäkringen har ingen självrisk. Ömsen Resa gäller på fritiden och vid arbete, utanför
den dagliga livsmiljön.

Avbruten resa – ersätter nödvändiga extra rese- och boendekostnader, samt tjänster eller utflykter som har betalats i förskott,
när den ursprungliga resplanen har ändrats på grund av att den
försäkrade själv eller en nära anhörig insjuknar eller skadar sig
eller då den försäkrades egendom drabbats av en betydande
skada.

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
Person eller de personer – som vid tecknandet av försäkring
bor i Finland eller Sverige och omfattas av sjukförsäkringslagen
i endera land.

•

Barn och barnbarn, under 18 år, till den i försäkringsbrevet
namngiven person. Detsamma gäller även i försäkringsbrevet
namngiven persons makes/makas/sambos medresande barn
och barnbarn under 18 år.

Försening vid resa – ersätts nödvändiga och skäliga extra
kostnader som uppstår när den försäkrade fortsätter sin resa.
Maximalt ersätts resans ursprungliga pris, dock högst 2 000 euro
per försäkrad och resa. För medresande barn utbetalas högst
1 000 euro. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är
att den försäkrade hade reserverat tillräckligt med tid för att en
försening rimligtvis skulle kunna ha undvikits.

SKYDD
Sjukdom och olycksfall – ersätter kostnader till följd av sjukdom
som oväntat och plötsligt börjat under resan eller ett olycksfall
där plötslig, oväntad, yttre händelse orsakat kroppsskada.
•

Vid sjukdom som börjat före resan och som plötsligt förvärras, eller där sjukdomstillståndet förändras under resan,
ersätts akut vård under maximalt en veckas tid på resmålet.

Väntan vid avresa – om avresa från Finland eller Sverige, eller
återresan, blir försenad utbetalas högst 35 euro för varje sex
timmars period som börjar efter en inledande väntetid om sex
timmar, maximalt utbetalas 350 euro per försäkrad.

Invaliditetsersättning – vid bestående men till följd av ett
olycksfall under resan utbetalas invaliditetsersättning. Ersättningen fastställs utifrån den invaliditetsklass som avses i lagen om
olycksfallsförsäkring.
Dödsfallsersättning – om den försäkrade avlider till följd av ett
olycksfall under resa ersätts skäliga kostnader för hemtransport.
Hemtransport ersätts även om den försäkrades död orsakats av
ett försäkringsfall som annars inte skulle ersatts.
•

Om den försäkrade avlider utbetalas det försäkringsbelopp
som framgår på försäkringsbrevet.

Dagsersättning – kan läggas till som ett merskydd i försäkringen
för personer mellan 18-70 år. Dagsersättning betalas till den
försäkrade, som på grund av ett olycksfall under resa, blir arbetsoförmögen.
Evakuerings- och krisskydd – direkta och nödvändiga extrakostnader för resa och logi till närmsta trygga plats, alternativt
till Finland eller Sverige om det anses nödvändigt, maximalt
2 000 euro per försäkrad och resa.
•

Vid behov ersätts psykoterapikostnader, i samband med
evakuering eller kris, med maximalt fem besök.

Inställd resa – ersätter kostnader som förorsakats av att en resa
avbeställts och som researrangören inte är skyldig att återbetala.
Orsaken till avbeställningen kan vara bland annat att den för
säkrade själv eller en nära anhörig insjuknar eller skadar sig eller
då den försäkrades egendom drabbats av en betydande skada.
•

En förutsättning för att detta ska gälla är att försäkringen
har tecknats minst tre dygn före avresa.

•

Kostnader för inställd resa ersätts med maximalt 5 000 euro
per resa och försäkrad.

Försäkringen ersätter 50 euro per resdag den försäkrade
förlorat. Om den försäkrade förlorar mer än tre fjärdedelar av sina resdagar, anses han eller hon ha förlorat alla
sina resdagar. Maximal ersättning för avbruten resa är
5 000 euro.

Var gäller försäkringen?
•

Försäkringen gäller i hela världen.

•

Försäkringen gäller under resa som den försäkrade företar
 tanför sin dagliga livsmiljö.
u

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen gäller inte vid professionell idrott.
Följande idrottsgrenar är helt undantagna ur försäkringen:
•

kampsporter, såsom boxning, MMA eller liknande, dock
med undantag av judo, karate och brottning. Med kampsport jämställs sportgrenar som innehåller inslag av sådan
kampsport som inte ersätts av denna försäkring,

•

flygrelaterade sportgrenar, såsom fallskärmshopp, glid
flygning, bungyhopp eller liknande,

•

klättringsgrenar, såsom bergsbestigning, klipp- och
 alkklättring eller liknande,
h

•

offpist, freestyle eller hastighetsåkning och störtlopp eller
liknande,

•

fridykning och dykning med dykutrustning, eller

•

hastighetstävling eller träning med motordrivna fort
skaffningsmedel eller anordningar.

Det går inte att försäkra resgods i Ömsen Resa. Resgodset ingår
automatiskt i din hemförsäkring, Hemöms eller Hemöms U25.
För att förbättra ditt skydd kan du välja att betala en tilläggs
premie på din Hemöms och då ingår ditt resgods utan självrisk
eller åldersavdrag vid en eventuell skada.
Försäkringen ersätter inte behandling av sjukdom eller olycksfall, om sjukdomen har börjat eller olycksfallet har inträffat före
resan. Undantagsvis gäller försäkringen för akut vård på resmålet
under en veckas tid.
Försäkringen ersätter inte sjukdom eller olycksfall till följd av
användning av alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel.
Kostnader till följd av graviditet efter graviditetsvecka 28
ersätts inte.

•

Vid ersättningsansökan ska Du bistå oss i den utsträckning som
krävs för att utredning av vårt ansvar ska kunna ske.

•

Ett olycksfall under resa ska anmälas till försäkringsbolaget inom
ett år från det att olyckan inträffade.

•

Sjukdom under resa ska anmälas till försäkringsbolaget inom
ett år från resans sista dag.

När och hur ska jag betala?
•

Premien betalas senast på förfallodagen. Observera att försäkringen ska vara tecknad senast tre dagar före avresa för att
avbeställningsskyddet ska gälla.

•

Premien kan betalas i en eller flera rater, beroende på vad vi
kommer överens om.

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Vid tävlingsidrott krävs tilläggsförsäkring, dvs vid träning inför
tävling eller under tävling, detsamma gäller vid korpverksamhet.
Vårdkostnader för sjukdom under resa ersätts under högst
120 dagar.
Vårdkostnader för olycksfall under resa ersätts under högst
3 (tre) år.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

En fortlöpande årsförsäkring löper på och förnyas årligen, korttidsförsäkringen har ett start- och slutdatum och försäkringen
gäller därmed endast mellan dessa datum.

•

Du uppmanas kontrollera att uppgifterna stämmer och vid
 ventuella felaktigheter bör du kontakta oss för rättelse.
e

En årsreseförsäkring gäller under resa som den försäkrade
f öretar utanför sin dagliga livsmiljö i högst 120 dagar räknat
från resans början.
För att sjukdom eller olycksfall under resa skall vara ersättningsbar skall vård av legitimerad läkare ha givits under resan eller
inom 14 dygn efter resans slut. Detta tillämpas inte på sjukdom
vars inkubationstid är längre än 14 dygn.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring.

•

Meddela oss förändringar som medför en väsentlig ökning av
skaderisken.

•

Iaktta våra säkerhetsföreskrifter samt övrigt som meddelats.

•

Du har 12 månader, beräknat från fakturans besöksdatum, på dig
att lämna ersättningsanspråk.

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå den
upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

•

Säger du upp försäkringen i förtid har försäkringsbolaget rätt att
ta ut en minimipremie.

•

Vi kan säga upp försäkringen om
•

Du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra
s ynnerligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilse
ledande uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst.

•

Du inte har betalat premien i tid.
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