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FÖRSÄKRINGSVILLKOR RESA
Utdrag från villkor Hem 2023 / Villahem 2023. Avsnitt 15.9 Extra Reseskydd gäller när det i ditt försäkringsbrev anges att 
försäkringen gäller med tilläggsförsäkringen Extra Reseskydd. 

14. RESA

Vid resa* gäller reseförsäkringen i hela världen under de första 45 dagarna av resan. Vid resa* som varar under längre 
tid kan försäkringens förlängas för namngiven resande. Denna förlängning kan tecknas för en sammanlagd restid  
som är högst 365 dagar. I dessa fall förlängs försäkringen att gälla inom ett visst geografiskt område. Separat försäk-
ringsbrev gäller vid denna förlängning. 

Kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål medför inte att en  
ny 45-dagarsperiod påbörjas.

Reseförsäkringen gäller för de personer som medföljer på resan* och

•	 som anges i avsnitt 1.1 Vem försäkringen gäller för, samt

•	 dina barn under 18 år som inte bor hos dig.

 
Reseförsäkringen gäller för dig som privatperson.

Krigsskador
Med ändring av avsnitt  17.11.1 Krigsskador, gäller försäkringen vid resa utanför Sverige för skada som har samband  
med krig eller krigsliknande händelser oavsett om det föreligger krigsförklaring eller inte, inbördeskrig, revolution eller 
uppror med följande förutsättningar. Denna ändring vid krigsskador gäller inte för avsnitt 14.4 Överfall.

Skadan ska ha

•	 inträffat inom tre månader räknat från oroligheternas utbrott och

•	 du ska ha vistats i det drabbade området vid utbrottet.

En annan förutsättning är att du inte deltagit i händelserna eller tagit befattning därmed som rapportör eller dylikt.

Med samma förutsättningar ersätts även nödvändiga merutgifter för hemresa, dock inte deltagare i sådan sällskaps- 
resa som avses i resegarantilagen.

Ersättning för resgods* lämnas även vid förlust genom att egendomen konfiskerats samt förlust genom att den  
försäkrade* vid evakuering eller internering varit tvungen att lämna kvar egendomen.

Försäkringen ersätter inte skada

• som inträffar om du reser till ett land eller område som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till,

• som inträffar under tjänsteresa,

• som har samband med yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet,

• på grund av konkurs.

14.1 Resgods

14.1.1 Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för resgods* enligt följande.

•	  Lösöre* ............................................................................................................................................................ 100 000 kronor 

 o    Lösöre som ägs av din enskilda firma och som inte kan ersättas genom annan försäkring ................ 5 000 kronor

 o   Cykel* och barnvagn inklusive tillbehör, per cykel*/barnvagn ................................................................30 000 kronor

•	  Pengar* och värdehandlingar* ........................................................................................................................10 000 kronor 

•	  Resehandlingar* per försäkrad* ......................................................................................................................25 000 kronor 

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte
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Undantagen egendom
Utöver den egendom som undantas i avsnitt 10.1.1 Lös egendom, gäller reseförsäkringen inte heller för hund, katt, akva-
riefisk eller burfågel.

14.1.2 Vad försäkringen gäller för

Försäkringen ersätter skada på eller förlust av resgods* genom plötslig och oförutsedd händelse.

Plötslig innebär att den händelse som utlöst skadan haft ett förhållandevis snabbt förlopp. Skada genom exempelvis 
slitage eller åldersförändring ersätts inte. Att händelsen varit oförutsedd innebär att den ska inträffat oväntat och att 
den normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra. 

 
Försäkringen ersätter inte

•	 ytlig skada på väska,

•	 skada genom skavning eller slitage,

•	 skada på grund av bristfällig eller olämplig emballering,

•	 skada genom att medförd vätska eller smetande ämne rinner ut,

•	 skada på cykel* i samband med tävling,

•	 skada på cykel* vid downhillåkning, cykelcross, BMX eller liknande,

•	  skada på hjälm, kläder eller skyddsutrustning som skadas i samband med färd med motorcykel, moped eller ter-
rängskoter,

•	  skada på eller förlust av modellflygplan, modellhelikopter, modellbil eller liknande vid störtning, kollision eller an-
nan händelse i samband med flygtur/körning,

•	  pengar*, värdehandlingar* eller resehandlingar* som lämnas kvar i motordrivet fordon, husvagn eller annat  
släpfordon, tält eller fritidsbåt,

•	  stöldbegärlig* egendom som lämnas kvar i nattparkerat* motordrivet fordon, nattparkerad* husvagn eller  
annat släpfordon, i tält eller nattparkerad* fritidsbåt och du inte själv befinner dig i tältet eller fordonet, 

•	  stöldbegärlig* egendom i motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon eller i fritidsbåt då det lämnas  
till hotell, transportföretag eller annat företag för omhändertagande, exempelvis service eller reparation,

•	  pengar*, värdehandlingar*, resehandlingar* eller stöldbegärlig* egendom som du checkar in eller lämnar till  
hotell, researrangör, badhus eller idrottsanläggning och denne åtagit sig att förvara eller transportera egen- 
domen.

Vid skada på eller förlust av incheckad egendom betalar vi endast ersättning i den mån du inte kan få ersättning från 
transportföretaget.

Självrisk
Vid skada på resgods* gäller försäkringen med den grundsjälvrisk du valt och som framgår av ditt försäkringsbrev.

Högsta ersättning
Vid stöld ur nattparkerat* motordrivet fordon, nattparkerad* husvagn eller annat nattparkerat* släpfordon där du inte själv 
befinner dig är högsta ersättning 10 000 kronor.

Vid stöld ur fritidsbåt som lämnats utan uppsikt för längre tid än sex timmar är högsta ersättning 10 000 kronor.

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter
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Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 10.1.5 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller att du ska iaktta följande särskilda säkerhetsföreskrifter.

När det gäller Ställs följande säkerhetsföreskrifter

Förebyggande skydd Du ska vara särskilt aktsam med värdefull egendom men även anpassa ditt hand-
lande till platsen där du befinner dig och vilka möjligheter du har att upptäcka och 
förhindra stöld.

Hotellrum, pensionats-
rum, passagerarhytt och 
sovvagnskupé

När du lämnar resgods* ska dörrar och fönster vara stängda och reglade 

•	 när du sover,

•	 när du lämnar rummet, hytten eller sovvagnskupén.

Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna är nedsättningen vid förvaring i hotellrum 
normalt 25 % och på andra platser normalt 50 %.

När du lämnar resgods* ska

•	 stöldbegärlig* egendom - om det är möjligt - samt

•	 pengar*, värdehandlingar* och resehandlingar*

vara inlåst i skåp, låda eller väska.

Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna är nedsättningen vid förvaring i hotellrum 
normalt 25 % och på andra platser normalt 50 %.

Sjukhus När du medför pengar*, värdehandlingar*, resehandlingar* och stöldbegärlig* 
egendom till sjukhus då du är intagen för vård ska egendomen vara inlåst i skåp 
eller låda.

Cykel* Du ska låsa cykeln* med av Stöldskyddsföreningen rekommenderat* cykellås.

Har du cykeln* olåst lämnas normalt ingen ersättning.

Batteri till elcykel Du ska ta med batteriet vid parkering av elcykel alternativt ska batteriet vara fastlåst 
vid cykeln. 

Skidor, snowboard, vatten-
skidor, vattensportbräda* 
eller liknande

När du lämnar egendomen ska den – om det är möjligt – vara inlåst eller  
fastlåst.

Fordon (motordrivet 
fordon, båt, husvagn eller 
annat släpfordon)

När du lämnar resgods* i fordon

•	 ska fordonet vara låst och

•	 stöldbegärlig* egendom ska vara inlåst i handskfack eller i ett bagageutrymme 
som inte är åtkomligt från kupén.

När du åsidosatt säkerhetsföreskrifter
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned (minskas). Normalt är nedsättningen 50 %.  
Nedsättningen kan variera beroende på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan 
ersättning.

Hur stor nedsättningen blir beror bland annat på

•	 om egendomen har ett högt värde,

•	 om dyrbar egendom är placerad så att den är lätt att stjäla,

•	 var stölden inträffar,

•	 hur länge egendomen lämnats utan uppsikt.

Se även avsnitt 17.4 Nedsättning av försäkringsersättning.

  Säkerhetsföreskrifter
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14.2 Ansvar
Ansvarsförsäkringen gäller enligt avsnitt 11. Ansvar. Utöver detta gäller vid resa* även följande.

Försäkringen ersätter skada på

•	 hotellrum eller annan hyrd eller lånad bostad*,

•	 inventarier i hotellrum eller i hyrd eller lånad bostad*. 

14.3 Rättsskydd
Rättsskyddsförsäkringen gäller enligt avsnitt 12. Rättsskydd. Utöver detta gäller vid resa* även följande.

Försäkringen omfattar rättsskydd för de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket och  
som inträffar utanför Norden* när du varit på resa* och tvisten gäller dig i egenskap av resenär.

Försäkringen omfattar rättsskydd för de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket för dig  
som förare eller brukare av motorfordon, husvagn eller annat släpfordon, fritidsbåt eller vattensportbräda* som du  
som resenär tillfälligt lånat eller hyrt på din resa* utanför Norden*. Rättsskyddet gäller då även för sådana brottmål  
som anges i motorfordons- respektive fritidsbåtsvillkoren hos Dina Försäkringar vid tidpunkten för de händelser  
eller omständigheter som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott.

Tvist eller mål som handläggs utanför Norden* ersätts med nödvändiga och skäliga kostnader.

14.4 Överfall
Överfallsförsäkringen gäller enligt avsnitt 13. Överfall.

14.5 Kostnad vid sjukdom och olycksfall

Försäkringen ersätter nödvändig och skälig kostnad i samband med akut sjukdom* eller olycksfallsskada* som krävt 
läkarvård på resmålet. De kostnader som du kan få ersättning för är

•	 vårdkostnad enligt avsnitt 14.5.1,

•	 tandskadekostnad enligt avsnitt 14.5.2,

•	 vårdreskostnad enligt avsnitt 14.5.3,

•	 merkostnad enligt avsnitt 14.5.4.

Vi har rätt att kräva att du byter vårdgivare eller återvänder till Sverige när SOS Internationals* läkare gör en sådan  
bedömning. Väljer du att stanna kvar trots SOS Internationals* bedömning gäller inte avsnitten 14.5 Kostnad vid sjuk-
dom och olycksfall och 14.7 Reseavbrott. 

  

 
 

 Försäkringen ersätter

 
 

 Försäkringen ersätter

 
 

 Försäkringen ersätter
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Försäkringen ersätter inte

•	 kostnad som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning eller konvention,

•	  kostnad som kan ersättas av allmän försäkringskassa. Är du inte ansluten till allmän försäkringskassa begränsas 
ersättningen till vad som skulle ha betalats om du var ansluten.

•	  kostnad som beror på att vårdbehov, även palliativ vård, föreligger redan då resan startas,

•	  kostnad som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller  
behandling för de senaste tre månaderna innan avresan,

•	 kostnad för privat sjukvård i Sverige,

•	 kostnad som har samband med eller förorsakats av planerade operationer, kosmetiska behandlingar eller ingrepp,

•	 kostnad som är förorsakad av att fartyg eller flygplan på grund av din skada måste ändra sin färdplan,

•	 skada som inträffat under deltagande i riskfyllda aktiviteter*,

•	  vid olycksfallsskada* om du som fyllt 16 år deltar i sport, idrottstävling eller organiserad träning som  
professionell idrottsutövare*.

Särskild självrisk
Vid ersättning av kostnader är självrisken 1 500 kronor.

14.5.1 Vårdkostnad

Försäkringen ersätter 

•  nödvändig och skälig kostnad som du under resan har för vård utförd av behörig läkare, sjukhusvård och  
behandling som läkare föreskriver för skadans läkning,

•	 nödvändig och skälig kostnad för läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att reglera skadan.

Högsta ersättning
Ersättningstiden är maximerad till kostnad som uppkommer inom 60 dagar från första läkarbesöket på resmålet.

14.5.2 Tandskadekostnad

Försäkringen ersätter kostnad

•	  för tillfällig behandling hos tandläkare på resmålet vid akuta tandbesvär. Även tillfällig behandling på resmålet vid 
akuta tandbesvär som beror på tuggning eller bitning ersätts.

•	 för skada på tandprotes som inträffar då den sitter på plats i munnen.
 
 
Högsta ersättning 
Högsta ersättning för tillfällig behandling vid akuta tandbesvär är 5 000 kronor.

14.5.3 Vårdreskostnad

Försäkringen ersätter nödvändig och skälig kostnad för resor i samband med ersättningsbar vård eller behandling. 
Reser du med egen bil beräknas milersättning med 18 kronor per mil. Vid resa i anledning av vård inom Sverige ersätts 
dock högst den egenavgift som inte ersätts av sjukvårdshuvudmannen.

Högsta ersättning
Ersättningstiden är maximerad till kostnad som uppkommer inom 60 dagar från första läkarbesöket på resmålet.

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter

 
 

 Försäkringen ersätter
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14.5.4 Merkostnad

Försäkringen ersätter merkostnad

•	 när du blir allvarligt sjuk,

•	 vid dödsfall,

•	 när något allvarligt hänt hemma,

•	 för förstörda kläder till följd av olycksfallsskada*,

•	 för tillfälligt boende. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning för telefonkostnad är 500 kronor.

14.5.4.1 Merkostnad när du blir allvarligt sjuk

Försäkringen ersätter följande merkostnader.

•	  Medför akut sjukdom* eller olycksfallsskada* enligt intyg från behörig och ojävig läkare att din restid förlängts eller 
att du tvingats ändra boendeform, får du ersättning för din och försäkrads* nödvändiga och skäliga merkostnad för 
kost och logi. Maximal ersättningstid är 60 dagar från första läkarbesöket.

•	  Kan du på grund av akut sjukdom* eller olycksfallsskada* inte återvända till hemorten* på det sätt som  
planerats, får du ersättning för din och försäkrads* merkostnad för ny hemresa. Hemresan ska i förväg godkännas  
av oss eller SOS International*.

•	  Blir du allvarligt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall* utomlands och behörig läkare bedömer att ditt tillstånd är livs- 
hotande, ersätter vi två närstående* personers resa från hemorten* i Sverige och åter samt merkostnad för kost  
och logi. Resan ska i förväg godkännas av oss eller av SOS International*. 

Försäkringen ersätter inte återresa till resmålet. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning för närstående* personers kostnad enligt punkt tre ovan är sammanlagt 50 000 kronor.

Ersättningsbeloppet för kost är 300 kronor per person och dag.

14.5.4.2 Merkostnad vid dödsfall

Försäkringen ersätter kostnad för hemtransport av avliden till hemorten* i Sverige när dödsfallet inträffar under resa*.

Fördyras försäkrads* kostnad för hemresa på grund av dödsfallet ersätts även denna merkostnad.

Begravning på resmålet kan ersättas. Då ersätts även två närstående* personers* resa från hemorten* i Sverige  
och åter samt merkostnad för kost och logi.

 
Högsta ersättning
Högsta ersättning för kostnad vid begravning på resmålet är 25 000 kronor.

 

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter

 
 

 Försäkringen ersätter

 
 

 Försäkringen ersätter
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14.5.4.3 Merkostnad när något allvarligt hänt hemma

Försäkringen ersätter nödvändig och skälig merkostnad för omedelbar återresa till hemorten* med transportmedel  
i reguljär trafik när du drabbas av att

•	 närstående* person blir allvarligt sjuk, råkat ut för svårare olycksfallsskada* eller avlider,

•	 väsentlig skada drabbat din privata egendom i Sverige genom oförutsedd händelse,

•	  ditt djur som är försäkrat hos oss blir allvarligt sjukt eller råkar ut för ett svårare olycksfall som är ersättnings- 
bart genom djurförsäkringen.

Resan ska i förväg godkännas av oss eller SOS International*.

Försäkringen ersätter inte återresa till resmålet.

Högsta ersättning

Högsta ersättning för merkostnad vid omedelbar återresa till hemorten* är 10 000 kronor per försäkrad*.

14.5.4.4 Förstörda kläder till följd av olycksfallsskada

Försäkringen ersätter kläder som skadas till följd av olycksfallskada* som är ersättningsbar. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning för kläder är 5 000 kronor.

14.5.4.5 Merkostnad för tillfälligt boende

Försäkringen ersätter merkostnad för tillfälligt boende när det inträffar en brand, vattenskada eller naturkatastrof som 
gör att du tvingas byta boende. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning för tillfälligt boende är 5 000 kronor.

14.6 Försening

14.6.1 Försening vid resestart

Försäkringen ersätter om du kommer för sent till en förbokad och inte ombokningsbar resa.

Du får ersättning för nödvändig och skälig merkostnad för att 

•	 hinna fram i tid till utgångspunkten för resan eller

•	 ansluta dig till resan

när orsaken till förseningen är att allmänt färdmedel, privat eller hyrd bil som du åker med drabbas av väderleks- 
hinder, tekniskt fel, trafikolycka eller oförutsett trafikhinder.

När du vid utresan från Norden* inte kan ansluta dig till resan betalar försäkringen istället merkostnad för att åter- 
vända till hemorten*.

Ersättning kan också lämnas för outnyttjad resekostnad enligt avsnitt 14.7 Reseavbrott. 
 
 

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter

 
 

 Försäkringen ersätter

 
 

 Försäkringen ersätter



HEM 2023 / VILLAHEM 2023

8

Försäkringen ersätter inte kostnad som kan ersättas av transportföretaget.

Särskild självrisk
Vid försening är självrisken 1 500 kronor.

Högsta ersättning
Högsta ersättning för merkostnad samt reseavbrott (enligt avsnitt 14.7 Reseavbrott) är 10 000 kronor per försäkrad*.

Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 10.1.5 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller att du ska iaktta följande särskilda säkerhetsföreskrifter.

När det gäller Ställs följande säkerhetsföreskrifter

Förebygga att inte missa för-
bokad resa

Du ska enligt resplanen vara senast två timmar före avgång vid resans utgångs-
punkt.

När du åsidosatt säkerhetsföreskrifter 
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned (minskas). Nedsättningen kan variera beroende  
på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan ersättning.

Se även avsnitt 17.4 Nedsättning av försäkringsersättning.

14.6.2 Försenat färdmedel

Försäkringen ersätter när du vid utresa från Norden* eller hemresan till Sverige reser med allmänt färdmedel och detta 
inte kommit till resmålet i tid eller blivit inställt.

Intyg från researrangör eller transportföretag om förseningen ska kunna uppvisas.

Försäkringen ersätter inte

•	 när färdmedlet är försenat med mindre än åtta timmar,

•	 när ersättning lämnas enligt avsnitt 14.6.1 Försening vid resestart.

Självrisk
Ersättning vid försenat färdmedel lämnas utan avdrag för självrisk.

Högsta ersättning
Ersättning lämnas med 500 kronor per försäkrad*.

14.6.3 Försenat resgods

Försäkringen ersätter när du reser med allmänt färdmedel och resgods* som du checkat in vid utresa från Norden*  
blir försenat.

Intyg från transportföretag om förseningen ska kunna uppvisas.

Försäkringen ersätter inte försenat resgods* om förseningen är mindre än åtta timmar.

 Säkerhetsföreskrifter

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte
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Självrisk
Ersättning för försenat resgods* lämnas utan avdrag för självrisk.

Högsta ersättning
Ersättning lämnas med 500 kronor per väska eller kolli, dock sammanlagt högst 2 000 kronor.

14.7 Reseavbrott

Försäkringen ersätter reseavbrott vid resa* enligt 14.7.1 - 14.7.3.

Vid reseavbrott får du ersättning med så stor del av reskostnaden* som svarar mot förhållandet mellan antalet  
outnyttjade dagar och resans totala antal dagar enligt uppgjord resplan. Har du ingen bokad hemresa beräknar vi  
resans totala antal dagar till 45 dagar. Se dock högsta ersättning vid respektive skadehändelse.

Vid resa med bil räknas som reskostnad* en milersättning med 18 kronor per mil för närmaste färdväg från resans  
start till platsen där resan avbryts och åter. Följer flera personer, som inte försäkringen gäller för, med i bilen minskas 
milersättningen med hänsyn till detta.

Från ersättningen drar vi av den återbetalning som du kan få från researrangör, trafikföretag, hotell, stuguthyrare eller 
liknande.

Försäkringen lämnar inte ersättning för reseavbrott

•	 vid akut sjukdom* eller olycksfallsskada* där vårdbehov för detta förelåg redan då resan startade,

•	  som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller behandling 
för de senaste tre månaderna innan avresan,

•	 där sjukdom* har samband med eller förorsakats av planerade operationer, kosmetiska behandlingar eller ingrepp,

•	 vid skada som inträffat under deltagande i riskfyllda aktiviteter*,

•	  vid olycksfallsskada* om du som fyllt 16 år deltar i sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell 
idrottsutövare*.

 
När tilläggsavtal har tecknats för resa utöver de första 45 dagarna gäller följande undantag.

Reseavbrott ersätts inte för händelse som inträffar efter det att man vistats utanför hemorten* i mer än 90 dagar i följd.

Självrisk
Ersättning för reseavbrott lämnas utan avdrag för självrisk.

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte



HEM 2023 / VILLAHEM 2023

10

14.7.1 Reseavbrott vid sjukdom eller olycksfall

Försäkringen ersätter reseavbrott när du drabbas av akut sjukdom* eller olycksfallsskada* som krävt läkarvård på  
resmålet och detta medför att

•	 du sjukskrivs eller beordras stillhet på hotell eller motsvarande,

•	 du blir inlagd på sjukhus eller

•	 du får åka hem i förtid på grund av medicinska skäl.

 
Det krävs att behörig och ojävig läkare skriftligen angivit något av ovanstående alternativ på ett intyg. På intyget ska 
också anges diagnos, antal sjukdagar, ordination och dagen för första läkarbesöket. Som första sjukdag räknas dagen 
för första läkarbesöket. Vi har rätt att låta en av oss godkänd läkare bedöma riktigheten av ordinationen.

Om diagnos finns angivet i läkarintyget men det saknas ordination om vila inomhus beräknar vi antalet sjukdagar en-
ligt följande schablon. Schablonen avser antal dagar efter karens.

•	 Förkylning/övre luftvägsinfektion/halsont: 1 dag

•	 Bihåleinflammation/öroninflammation: 1 dag

•	 Magsjuka: 1 dag

•	 Njursten/gallsten: 1 dag

•	 Halsfluss/influensa: 3 dagar

•	 Lunginflammation: 3 dagar

•	 Vattkoppor: 5 dagar

•	 Frakturer: 3 - 5 dagar

 Om du har rätt till reseavbrott ersätter vi också reseavbrott för en försäkrad* som ser till dig, vårdar dig eller reser hem 
med dig i förtid. 

Försäkringen ersätter också reseavbrott för dig när annan försäkrad* avlider på resan. 

 
Försäkringen ersätter inte reseavbrott för

•	 dagar före första läkarbesöket,

•	 den avlidne.

Karens
Du får inte ersättning för de första 48 timmarna utan först för tid därefter. Karens tillämpas inte vid dödsfall.

Högsta ersättning
Högsta ersättning är 500 kronor per försäkrad* och dag i längst 45 dagar. Vid resa med bil lämnas ersättning för högst 
500 mil.

14.7.2 Reseavbrott när något allvarligt hänt hemma

Försäkringen ersätter reseavbrott vid omedelbar återresa till hemorten* med transportmedel i reguljär trafik när du 
drabbas av att

•	 närstående* person blir allvarligt sjuk, råkat ut för svårare olycksfallsskada* eller avlider,

•	 väsentlig skada drabbat din privata egendom i Sverige genom oförutsedd händelse,

•	  ditt djur som är försäkrat hos oss blir allvarligt sjukt eller råkar ut för ett svårare olycksfall som är ersättningsbart 
genom djurförsäkringen.

Resan ska i förväg godkännas av oss eller SOS International*. 

Återvänder du till resmålet lämnar vi endast ersättning för reseavbrott för de dagar du avbröt resan.

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter
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Högsta ersättning
Högsta ersättning är 500 kronor per försäkrad* och dag i längst 45 dagar. Vid resa med bil lämnas ersättning för högst 
500 mil.

14.7.3 Reseavbrott vid resestart

Försäkringen ersätter reseavbrott när du drabbas av att din vistelse på resmålet blir avkortad på grund av att du inte 
kommer i tid till utresan och som är ersättningsbar enligt avsnitt 14.6.1 Försening vid resestart. 

Försäkringen ersätter inte reseavbrott

•	 som är mindre än åtta timmar,

•	 som uppstår när du väljer att inte utnyttja den första möjlighet som finns för att ansluta dig till resan. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning är 500 kronor per försäkrad* och dag i längst 45 dagar. Vid resa med bil lämnas ersättning för högst 
500 mil.

Högsta ersättning för merkostnad (enligt avsnitt 14.6.1 Försening vid resestart) samt reseavbrott är 10 000 kronor per 
försäkrad*.

14.8 Katastrofskydd

14.8.1 Hemresa vid katastrof

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för evakuering hem till Sverige om 

•	  det i området där du befinner dig inträffar en naturkatastrof, terrorhandling eller epidemi och

•	  Utrikesdepartementet (UD), svensk myndighet eller svensk institution avråder från resor till området.

Försäkringen ersätter också förlust av resgods* som konfiskerats eller som du tvingas lämna kvar på grund av  
evakueringen.

Försäkringen ersätter inte merkostnader för evakuering eller förlust av resgods* som konfiskerats eller som du  
tvingas lämna kvar på grund av evakueringen

•	  om Utrikesdepartementet (UD), svensk myndighet eller svensk institution, vid den tid du reste dit, avrådde från  
resor till området,

•	  som kan ersättas från annat håll enligt lag, konvention, författning, kollektivavtal eller från kommun, region eller 
staten. 

Högsta ersättning 
Högsta ersättning är 10 000 kronor per försäkrad*.

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte

 
 

 Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte
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15.9 Extra Reseskydd
När det i ditt försäkringsbrev anges att försäkringen gäller med en tilläggsförsäkring enligt 15.9 Extra Reseskydd, gäller 
följande villkor. Försäkringen gäller enligt avsnitt 14 Resa med följande tillägg och ändringar.

Har du förlängt ditt reseskydd utöver de första 45 dagarna av resan som ingår i grundskyddet ingår det här skyddet även i 
ditt förlängda reseskydd.

15.9.1 Avbeställningsskydd

Försäkringen ersätter reskostnad* om du före avresan från hemorten* tvingas avbeställa resa* på grund av

•	 att du eller närstående* person drabbas av olycksfallsskada*, akut sjukdom* eller avlider,

•	  att den person som du ska besöka drabbas av olycksfallsskada*, akut sjukdom* eller avlider så att besöket inte kan 
genomföras,

•	  att försäkrad* eller annan person som tillsammans med dig beställt resa till samma resmål, drabbas av olycksfalls-
skada*, akut sjukdom* eller avlider,

•	 att din egen bostad* skadas väsentligt genom en plötslig och oförutsedd händelse (exempelvis brand),

•	  att ditt djur som är försäkrat hos oss blir allvarligt sjukt eller råkar ut för ett svårare olycksfall som är ersättningsbart 
genom djurförsäkringen,

•	 att det att det i det land/område utanför Sverige som du ska besöka, bryter ut eller är överhängande fara för

o terrorhandling, krig eller krigsliknande händelser,

o naturkatastrof eller

o epidemi

  och detta skett efter att du köpt din resa och förutsatt att Utrikesdepartementet (UD), svensk myndighet  
eller svensk institution avråder från resan eller rekommenderar evakuering från landet/området.

Vid avbeställning på grund av akut sjukdom* eller olycksfallsskada* måste du kunna uppvisa läkarintyg som  
styrker att resan måste avbeställas. 

 

Försäkringen ersätter inte kostnad

•	 som återbetalas av researrangör, trafikföretag, hotell, stuguthyrare eller liknande.

Försäkringen ersätter inte kostnad om du måste avbeställa resan på grund av olycksfallsskada* eller sjukdom*

•	 som var känd vid beställningen av researrangemanget eller

•	 om researrangemanget beställts i strid mot medicinska råd av läkare. 

Självrisk
Avbeställningsskydd gäller utan självrisk.

Högsta ersättning
Högsta ersättning är 50 000 kronor per försäkrad*.

  Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte
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Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 10.1.5 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller att du ska iaktta följande särskilda säkerhetsföreskrifter.

När det gäller Ställs följande säkerhetsföreskrifter

Att avbeställa resan Du ska omgående avbeställa din resa när du blir medveten om att du inte kan genomföra 
resan.

 
När du åsidosatt säkerhetsföreskrifter 
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned (minskas). Nedsättningen kan variera beroende  
på omständigheterna.

Se även avsnitt 17.4 Nedsättning av försäkringsersättning. 

15.9.2 Försening

15.9.2.1 Försening vid resestart
Detta avsnitt ersätter åtagandet under avsnitt 14.6.1 Försening vid resestart.

Försäkringen ersätter om du kommer för sent till en förbokad och inte ombokningsbar resa. 

Du får ersättning för nödvändig och skälig merkostnad för att

•	 hinna fram i tid till utgångspunkten för resan eller

•	 ansluta dig till resan

när orsaken till förseningen är att allmänt färdmedel, privat eller hyrd bil som du åker med drabbas av väderleks- 
hinder, tekniskt fel, trafikolycka eller oförutsett trafikhinder.

När du vid utresan från Norden* inte kan ansluta dig till resan betalar försäkringen istället merkostnad för att  
återvända till hemorten*.

Ersättning kan också lämnas för outnyttjad resekostnad enligt avsnitt 15.9.3 Reseavbrott.

Försäkringen ersätter inte kostnad som kan ersättas av transportföretaget.

Särskild självrisk

Vid försening är självrisken 1 500 kronor.

Högsta ersättning
Högsta ersättning för merkostnad är 15 000 kronor per försäkrad*.

 Säkerhetsföreskrifter

  Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte
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Säkerhetsföreskrifter
Utöver avsnitt 10.1.5 Generella säkerhetsföreskrifter, gäller att du ska iaktta följande särskilda säkerhetsföreskrifter.

När det gäller Ställs följande säkerhetsföreskrifter

Förebygga att inte 
missa förbokad resa

Vid den direkta färden till utgångspunkten för utresan eller hemresan ska du 
enligt resplanen vara senast två timmar före avgång vid resans utgångspunkt.

När du åsidosatt säkerhetsföreskrifter
Har du inte följt säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned (minskas). Nedsättningen kan variera beroende  
på omständigheterna. Vid allvarlig försumlighet kan du till och med bli helt utan ersättning.

Se även avsnitt 17.4 Nedsättning av försäkringsersättning.

15.9.2.2 Försenat färdmedel
Detta avsnitt ersätter åtagandet under avsnitt 14.6.2 Försenat färdmedel.

Försäkringen ersätter när du vid utresa från Norden* eller hemresan till Sverige reser med allmänt färdmedel och  
detta inte kommit till resmålet i tid eller blivit inställt.

Intyg från researrangör eller transportföretag om förseningen ska kunna uppvisas.

Försäkringen ersätter inte 

• när färdmedlet är försenat med mindre än åtta timmar,

• när ersättning lämnas enligt avsnitt 15.9.2.1 Försening vid resestart.

Självrisk
Ersättning vid försenat färdmedel lämnas utan avdrag för självrisk.

Högsta ersättning
Ersättning lämnas med 1 000 kronor per försäkrad*.

15.9.2.3 Försenat resgods
Detta avsnitt ersätter åtagandet under avsnitt 14.6.3 Försenat resgods.

 Försäkringen ersätter när du reser med allmänt färdmedel och resgods* som du checkat in vid utresa från Norden*  
blir försenat.

Intyg från transportföretag om förseningen ska kunna uppvisas.

Försäkringen ersätter inte försenat resgods* om förseningen är mindre än åtta timmar. 

Självrisk
Ersättning för försenat resgods* lämnas utan avdrag för självrisk.

Högsta ersättning
Ersättning lämnas med 1 500 kronor per väska eller kolli, dock sammanlagt högst 6 000 kronor.

  Säkerhetsföreskrifter

  Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte

  Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte
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15.9.3 Reseavbrott
Detta avsnitt ersätter åtagandet under avsnitt 14.7 Reseavbrott.

Försäkringen ersätter reseavbrott vid resa* enligt avsnitt 15.9.3.1 - 15.9.3.3.

Vid reseavbrott får du ersättning med så stor del av reskostnaden* som svarar mot förhållandet mellan antalet outnytt-
jade dagar och resans totala antal dagar enligt uppgjord resplan. Se dock högsta ersättning vid respektive skadehän-
delse.

Vid resa med bil räknas som reskostnad* en milersättning med 18 kronor per mil för närmaste färdväg från resans start 
till platsen där resan avbryts och åter. Följer flera personer, som inte försäkringen gäller för, med i bilen minskas miler-
sättningen med hänsyn till detta.

Från ersättningen drar vi av den återbetalning som du kan få från researrangör, trafikföretag, hotell, stuguthyrare eller 
liknande.

Har du rätt till ersättning enligt 15.9.3 Reseavbrott betalas inte ersättning för ersättningsresa enligt avsnitt  
15.9.4 Ersättningsresa.

Försäkringen lämnar inte ersättning för reseavbrott

•	 vid akut sjukdom* eller olycksfallsskada* där vårdbehov för detta förelåg redan då resan startade,

•	  som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller behandling 
för de senaste tre månaderna innan avresan,

•	 där sjukdom* har samband med eller förorsakats av planerade operationer, kosmetiska behandlingar eller ingrepp,

•	 vid skada som inträffat under deltagande i riskfyllda aktiviteter*,

•	  vid olycksfallsskada* om du som fyllt 16 år deltar i sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell 
idrottsutövare*.

När tilläggsavtal har tecknats för resa utöver de första 45 dagarna gäller följande undantag.

Reseavbrott ersätts inte för händelse som inträffar efter det att man vistats utanför hemorten* i mer än 90 dagar i följd.

 
Självrisk
Ersättning för reseavbrott lämnas utan avdrag för självrisk.

  Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte
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15.9.3.1 Reseavbrott vid sjukdom eller olycksfall

Försäkringen ersätter reseavbrott när du drabbas av akut sjukdom* eller olycksfallsskada* som krävt läkarvård på  
resmålet och detta medför att

•	 du sjukskrivs eller beordras stillhet på hotell eller motsvarande,

•	 du blir inlagd på sjukhus,

•	 du får åka hem i förtid på grund av medicinska skäl eller

•	 du helt måste avstå från att utöva för resan avsedd aktivitet, exempelvis spela golf, sola eller bada.

Det krävs att behörig och ojävig läkare angivit något av ovanstående alternativ på ett intyg. På intyget ska också anges 
diagnos, antal sjukdagar, ordination och dagen för första läkarbesöket. Som första sjukdag räknas dagen  
för första läkarbesöket. Vi har rätt att låta en av oss godkänd läkare bedöma riktigheten av ordinationen.

Om diagnos finns angivet i läkarintyget men det saknas ordination om vila inomhus beräknar vi antalet sjukdagar 
enligt följande schablon.

•	 Förkylning/övre luftvägsinfektion/halsont: 3 dagar

•	 Bihåleinflammation/öroninflammation: 3 dagar

•	 Magsjuka: 3 dagar

•	 Njursten/gallsten: 3 dagar

•	 Halsfluss/influensa: 5 dagar

•	 Lunginflammation: 5 dagar

•	 Vattkoppor: 7 dagar

•	 Frakturer: 5-7 dagar

Om du har rätt till reseavbrott ersätter vi också reseavbrott för en försäkrad* som ser till dig, vårdar dig eller reser hem 
med dig i förtid. 

Försäkringen ersätter också reseavbrott för dig när annan försäkrad* avlider på resan.

Försäkringen ersätter inte reseavbrott för

•	 dagar före första läkarbesöket,

•	 den avlidne.

Karens
Försäkringen gäller utan karens.

Högsta ersättning 
Högsta ersättning är 1 000 kronor per försäkrad* och dag i längst 45 dagar. Vid resa med bil lämnas ersättning för högst 
500 mil.

15.9.3.2 Reseavbrott när något allvarligt hänt hemma

Försäkringen ersätter reseavbrott vid omedelbar återresa till hemorten* med transportmedel i reguljär trafik när du 
drabbas av att

•	 närstående* person blir allvarligt sjuk, råkat ut för svårare olycksfallsskada* eller avlider,

•	 väsentlig skada drabbat din privata egendom i Sverige genom oförutsedd händelse.

Resan ska i förväg godkännas av oss eller SOS International*.

Återvänder du till resmålet lämnar vi endast ersättning för reseavbrott för de dagar du avbröt resan. 

 Försäkringen ersätter inte

  Försäkringen ersätter

  Försäkringen ersätter
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Högsta ersättning
Högsta ersättning är 1 000 kronor per försäkrad* och dag i längst 45 dagar. Vid resa med bil lämnas ersättning för högst 
500 mil.

15.9.3.3 Reseavbrott vid resestart

Försäkringen ersätter reseavbrott när du drabbas av att din vistelse på resmålet blir avkortad på grund av att du inte 
kommer i tid till utresan och som är ersättningsbar enligt avsnitt 15.9.2.1 Försening vid resestart. 

 
Försäkringen ersätter inte reseavbrott

•	 som är mindre än åtta timmar,

•	 som uppstår när du väljer att inte utnyttja den första möjlighet som finns för att ansluta dig till resan. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning är 1 000 kronor per försäkrad* och dag i längst 45 dagar. Vid resa med bil lämnas ersättning för högst 
500 mil.

15.9.4 Ersättningsresa

Försäkringen ersätter reskostnad* för dig och annan försäkrad* när du drabbas av akut sjukdom* eller olycksfallsskada*. 
För ersättning krävs att

•	 du sjukskrivs eller beordras stillhet på hotell eller motsvarande under mer än halva antalet resdagar,

•	 du blir inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar,

•	 du får åka hem i förtid på grund av medicinska skäl under resans första hälft.

Det krävs att behörig och ojävig läkare föreskrivit något av ovanstående alternativ. På intyget ska framgå diagnos och 
dagen för första läkarbesöket. Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket. Vi har rätt att låta en av oss 
godkänd läkare bedöma riktigheten av ordinationen.

Försäkringen ersätter också reskostnad* för dig och annan försäkrad* vid omedelbar återresa till hemorten* med  
transportmedel i reguljär trafik när 

•	  närstående* person i Sverige blir allvarligt sjuk, råkar ut för svårare olycksfallsskada* eller avlider och återresan sker 
under resans första hälft,

•	  väsentlig skada drabbat din privata egendom i Sverige genom oförutsedd händelse och återresan sker under  
resans första hälft,

•	  ditt djur som är försäkrat hos oss blir allvarligt sjukt eller råkar ut för ett svårare olycksfall som är ersättnings- 
bart genom djurförsäkringen och återresan sker under resans första hälft. 

Resan ska i förväg godkännas av oss eller SOS International*.

Försäkringen ersätter reskostnad* när försäkrad* avlider på resan.

  Försäkringen ersätter

 Försäkringen ersätter inte

  Försäkringen ersätter
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Har du rätt till ersättning enligt avsnitt 15.9.4 Ersättningsresa betalas inte ersättning för reseavbrott enligt avsnitt  
15.9.3 Reseavbrott.

Försäkringen lämnar inte ersättning för ersättningsresa

•	 vid akut sjukdom* eller olycksfallsskada* där vårdbehov för detta förelåg redan då resan startade,

•	  som beror på försämring av ditt hälsotillstånd för samma eller liknande symtom som du sökt vård eller  
behandling för de senaste tre månaderna innan avresan,

•	 där sjukdom* har samband med eller förorsakats av planerade operationer, kosmetiska behandlingar eller ingrepp,

•	 vid skada som inträffat under deltagande i riskfyllda aktiviteter*,

•	  vid olycksfallsskada* om du som fyllt 16 år deltar i sport, idrottstävling eller organiserad träning som  
professionell idrottsutövare* eller

•	 för den avlidne.

Ersättningsresa ersätts inte för händelse som inträffar efter det att man vistats utanför hemorten* i mer än 90  
dagar i följd.

Självrisk
Ersättningsresa gäller utan självrisk.

Högsta ersättning
Högsta ersättning är 50 000 kronor per försäkrad*.

15.9.5 Självriskreducering hyrbil

Om du hyr en personbil på din resa utomlands och råkar ut för en skada som är ersättningsbar genom hyrbilens  
försäkring så får du ersättning för hyrbilens självrisk.

 
Särskild självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk. 

Högsta ersättning
Högsta ersättning är 10 000 kronor.

 Försäkringen ersätter inte

  Försäkringen ersätter


