
ÖMSEN RESA 
 

 

•• Omsen 
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Trygg på resan 

På din semester ska du kunna slappna av och ta ledigt från vardagen. 
Med Ömsen Resa kan du känna dig trygg om något skulle hända dig, 

dina barn eller barnbarn under vistelsen utomlands. 
Försäkringen ger dig också ersättning om du till exempel  

skulle behöva avboka eller avbryta resan. 
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•• Omsen 
FÖRSÄKRINGAR 

Ömsen Resa 

Varför reseförsäkring? De festa är idag medvetna om att 
det är viktigt att ha en reseförsäkring när man reser utom-
lands för att slippa betala ur egen fcka om man exempel-
vis blir allvarligt sjuk eller skadar sig. 

Vi erbjuder en mycket fördelaktig årsreseförsäkring. 
Behöver du däremot försäkringen bara under en mycket 
begränsad tid för en specifk resa kan du välja att teckna 
en korttidsförsäkring. 

Res vart du vill! 
Försäkringen gäller i hela världen då resan görs utanför 
den dagliga livsmiljön. 

I försäkringen fnns vissa undantag. Ett exempel på 
undantag är utövande av mer riskfyllda sportaktiviteter. 
Med riskfyllda sportaktiviteter avser man till exempel 

kampsporter, fallskärmshoppning, bungyjump, bergs-
klättring, ofpist och fridykning. Ett annat undantag är 
sjukdom som har börjat, eller olycksfall som inträfat 
innan resan började, i de fall ersätter Ömsen Resa endast 
akut vård under en veckas tid. Försäkringen ersätter inte 
kostnader till följd av graviditet efter graviditetsvecka 28. 

Resgods 
Om du har vår hemförsäkring Hemöms så ingår ditt res-
gods automatiskt. För att förbättra ditt skydd kan du välja 
att betala en tilläggspremie och då ingår ditt resgods utan 
självrisk eller bonusförlust vid en eventuell skada. 

Var alltid aktsam med dina saker under resan. Speciellt all 
stöldbegärlig egendom såsom pengar och värdehand-
lingar kräver extra uppsikt. 
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Under 70 år Över 70 år 

4 dagar 8 dagar 16 dagar Ett år 4 dagar 8 dagar 16 dagar Ett år 

Vårdkostnader* 

Invaliditet** 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 

Dödsfall ** 8 500 € 8 500 € 8 500 € 8 500 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 

Självrisk 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Premie 25 € 30 € 35 € 70 € 30 € 35 € 45 € 90 € 

TILLVAL: Tilläggspremie 

Tävlingsidrott 5 € 7 € 10 € 20 € 

Dagsersättning** 
5 € 5 € 5 € – 

20€/dag 

Dagsersättning ** 
– – – 30 € 

35€/dag 

* Högst 120 dagar vid sjukdom, 3 år vid olycksfall 
** Vid olycksfall 
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