
 

 

 
 
  

 

 
 
 
  

 
 
 

  
 

 
 

 

  

  

   

  

  

FÖRLÄNGD RESEFÖRSÄKRING 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige 

Organisationsnummer: Namn och organisationsnummer till det Dina-bolag som är försäkringsgivare för din försäkring framgår av ditt 
försäkringsbrev 

Produkt: Boendeförsäkring 

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Du som ska vara bortrest längre än de 45 dagar som ingår i hemförsäkringen kan teckna en förlängd reseförsäkring 
för upp till ett år. Försäkringen gäller om du skulle bli sjuk eller skadad på din resa. Försäkringen innehåller även ett 
skydd för resgods du har med dig på resan, överfallsskydd, en ansvarsförsäkring om du skulle bli skadeståndsskyl-
dig och en rättsskyddsförsäkring om du skulle hamna i en tvist. 

Vad ingår i 
försäkringen? 

b		Skada på resgods genom en plötslig 
och oförutsedd händelse 

b Ansvar 

b Rättsskydd 

b Överfall 

b Kostnad vid sjukdom och olycksfalls-
skada 

b Försening 

b Reseavbrott 

b Katastrofskydd 

Försäkringsbelopp och självrisk framgår av 
din offert eller ditt försäkringsbrev. 
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Vad ingår inte i 
försäkringen? 

Här följer en sammanfattning av de viktigaste 
undantagen i försäkringen. 

r Reseförsäkringen gäller inte om du 
reser till land eller område som Utri-
kesdepartementet (UD) avråder från att 
resa till 

Reseförsäkringen gäller endast dig som 
privatperson och inte under tjänsteresa 

Reseförsäkringen gäller inte för kostna-
der som beror på att du har ett vård-
behov redan innan du reser eller för nå-
got du de senaste tre månaderna innan 
resan har sökt vård eller behandling för 

Reseförsäkringen gäller inte vid riskfyll-
da aktiviteter som till exempel tävling, 
träning eller bankörning med motor-
fordon och vandring i bergsområden 
över 3 600 meters höjd 

r Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen 
gäller endast för skadestånd och tvister 
som rör dig som privatperson 

www.dina.se


 
 

  
 

 
 

   

 

    

     

     

     

 
 

  

 
 

 
  

 
  

Finns det några begränsningar 
av vad försäkringen täcker? 

Här följer en sammanfattning av de vikti-
gaste begränsningarna i försäkringen. 

! Resgods högst 100 000 kronor 

! Pengar och värdehandlingar (exempel-
vis presentkort) högst 10 000 kronor 

! Resehandlingar högst 25 000 kronor 
per försäkrad 

! Cykel och barnvagn högst 30 000 kro-
nor 

Var gäller 
försäkringen? 

b Inom det område som anges i försäk-
ringsbrevet 

Vilka är mina 
skyldigheter? 

— Betala premien i rätt tid 
— Efter förmåga hindra och begränsa 

skada 
— Anmäla skada så snart som möjligt 
— Lämna de underlag som behövs för 

skadereglering, till exempel polisanmä-
lan och inköpshandlingar 

Hur kan jag 
säga upp avtalet? 

Du kan när som helst meddela oss att du vill 
säga upp försäkringen om du kommer hem 
tidigare och inte längre har något behov av 
försäkringen. 

När börjar och slutar 
försäkringen gälla? 

Förlängd reseförsäkring är en korttidsför-
säkring som gäller under den tid vi kommer 
överens om. 

När och hur 
ska jag betala? 

Den förlängda reseförsäkringen ska vara 
betald innan försäkringstiden börjar gälla och 
betalning kan göras via bankgirofaktura. Vid 
utebliven betalning kan den förlängda rese-
försäkringen inte återupptas. 

Förlängd reseförsäkring 2023 


