OSCAR FERLIN RESE- OCH UTLANDSVISTELSEFÖRSÄKRING
II
2019 11 01
Gäller för personer ej inskrivna i nordisk försäkringskassa
Gäller för personer fr.o.m. 3 månaders ålder till 80 års ålder.
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Ersättning för sjukvårdskostnader vid olycksfall
och/eller akut sjukdom

30 000 €

Ersättning vid olycksfallsskada
vid dödsfall

40 000 kr

Resgods
- per incheckat/polletterat kolli dock högst
- varav stöldbegärlig egendom högst
värdehandlingar högst
kontanter högst

40 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
5 000 kr

Självrisk för moment F

500 kr

PREMIER FR.O.M. 2019-11-01
2 veckor
1 månad
2 månader
3 månader
4 månader
6 månader
9 månader
12 månader

1 973 kr
3 289 kr
4 932 kr
6 248 kr
7 564 kr
10 192 kr
13 975 kr
16 440 kr

För försäkringstagare fyllda 70 men ej 75 år är premien 150 % av ovanstående
För försäkringstagare fyllda 75 men ej 80 år är premien 200 % av ovanstående

Här följer en kort sammanfattning av vad försäkringsinnehållet. För ytterligare information hänvisas till se
fullständiga försäkringsvillkoren: ‘Ferlins Rese- och
utlandsvistelseförsäkring II & III, 2019 11 01

Efter bedömning med av försäkringsgivaren anlitad läkare har
försäkringsgivaren rätt att begära att den försäkrade reser till
hemorten för fortsatt behandling. Om den försäkrade inte
följer försäkringsgivarens beslut kan detta medföra att
ersättningen för vårdkostnader minskas eller helt uteblir.

A Försäkringens giltighet och omfattning
A.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för person eller personer vilka anges i
försäkringsbeviset.

Drabbas den försäkrade av akuta tandbesvär under resan
lämnas endast ersättning för temporär akut behandling som
måste utföras av tandläkare utanför hemorten. Skadas den
försäkrades tänder vid ett olycksfall kan dessutom ersättning
lämnas för behandling som utförs av tandläkare på hemorten.

A.2 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Norden, med undantag av vad som står
angivet under G11.

Beträffande ‘Undantag vid
kostnader’ - se villkorstexten.

A.3 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller, om inte annat avtalats, vid resa som är
avsedd att vara under högst ett år. Resan är påbörjad från det
att den försäkrade anländer till Norden och upphör i och med
avresan från Norden.

B Vård- och resekostnadsersättning
B.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga
vårdkostnader om den försäkrade under resa drabbas av akut
sjukdom, råkar ut för olycksfall eller får akuta tandbesvär.
Med vårdkostnader avses
• läkarvård
• sjukhusvård
• läkemedel, behandling och hjälpmedel som ordinerats av
behörig läkare
OBS! Med akut sjukdom menas en kroppslig sjuklig
förändring som drabbar den försäkrade under försäkringstiden,
alltså inte befintliga medicinska tillstånd eller kroniska
sjukdomar.
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C Dödsfallsersättning
C.1 Vad försäkringen gäller för
Råkar den försäkrade ut för olycksfall och olycksfallet leder
till dödsfall kan ersättning lämnas i form av
dödsfallsersättning.
Beträffande ‘Undantag
villkorstexten.
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F Resgodsskyddet
Försäkringen gäller endast för den egendom som medförts på,
eller införskaffats under, resan för resans ändamål.
Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd utifrån
kommande fysisk skada eller förlust av egendomen.
Beträffande ‘Undantag i Resgodsskyddet’ - se villkorstexten.
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