
 

 

 

 
 

Vänligen observera att detta är en försäkringsbroschyr; läs nog igenom villkoren så att du har fullständig förståelse för 
vad som ingår i din försäkring. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Reseförsäkring för en enkel resa. 

 Vad ingår i försäkringen? 

Vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall 

Vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall  
Försäkringsbelopp: Ingen begränsning  

 Oväntad ock akut tandvärk under resa 

Försäkringsbelopp: 200€ 

 Hemtransport till Finland till följd av sjukdom eller 
olycksfall under resa 

Försäkringsbelopp: ingen begränsning  

 Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som 
vårdas på sjukhus 
Försäkringsbelopp: Skäliga transport-, 
övernattnings- och måltidskostnader för en person 
under högst 5 dygn. 

 Hemtransport av avliden och kostnader för kista 

Försäkringsbelopp: 30 000€ 

 Dödsfallsersättning vid olycksfall 

Försäkringsbelopp: 40 000€ (försäkrade  under 15 
år 5 000€) 

 Medicinsk invaliditet vid olycksfall, 100% 
Försäkringsbelopp: 30 000€ 

Avbeställning av resa och reseavbrott 

 Avbeställning av resa 
Försäkringsbelopp: högst 5 000€ 

 Avbrytande av resa  
Försäkringsbelopp: högst 5 000€ 

 Avstående av resa, 48 timmars väntetid 
Försäkringsbelopp: högst 5 000€ 

Bagage 

 Bagageersättning 
Försäkringsbelopp: 1 000€, självrisk 50€ 

 Försenat bagage - nödvändighetsartiklar 
Försäkringsbelopp: 350€, 6 timmars väntetid 

 
 
 
 
 

  Vad ingår inte i försäkringen? 

 Kostnader för medicinskt tillstånd som visat 
symptom redan innan resan påbörjades, om det 
inte rör sig om en medicinskt sett oväntad akut 
försämring av hälsotillståndet. Den akuta fasen 
anses vara över då tillståndet stabiliserats, även 
om behandlingen fortgår. 

 Kostnader för medicinskt tillstånd som visat 
symptom redan innan resan påbörjades, om det 
inte rör sig om en medicinskt sett oväntad akut 
försämring av hälsotillståndet. Den akuta fasen 
anses vara över då tillståndet stabiliserats, även 
om behandlingen fortgår. 

 Vårdskostnader om den försäkrade reser mot 
läkares avrådan. 

 Deltagande i vissa sporter och andra aktiviteter 
som nämnts i försäkringsavtalet (t.ex. vintersport, 
klättring, flygsporter, dykning med utrustning eller 
motorsport) eller någon form av professionell 
tävlingsidrott. 

 Graviditetskomplikationer eller förlossning efter 
28:e graviditetsveckan eller 
graviditetsundersökningar. 

 Försäkringen ersätter inte kostnader för avbeställd 
resa på grund av den försäkrade inte vill resa eller 
om orsaken (inklusive graviditet) har inträffat före 
försäkringsperioden eller före resan var bokad. 

 Försäkringen ersätter inte kostnader för avbeställd 
resa på grund av att den försäkrade inte erhåller 
nödvändiga vaccinationer, visum eller pass. 

 Försäkringen ersätter inte glasögon eller annan 
personlig utrustning, arbetsredskap eller utrustning 
som hyrts eller lånats under resan. 

 Försäkringen ersätter inte skador som beror på 
normalt bruk, borttappad eller glömd egendom eller 
om skadan orsakats av tjänstemän. 

 

 

 

 

 

Reseförsäkring                         
Faktablad för försäkringsprodukt 

Försäkringsbolaget: AIG Europe S.A. filial i Finland  

Produkt: Moniturva-reseförsäkring 102-5170 

AIG Europe S.A. filial i Finland (registreringsnummer 2922692-7) är den finländska filialen till försäkringsbolaget AIG Europe S.A. med 
hemort i Luxembourg. AIG Europe S.A. är ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register. 
AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. 



Juridisk hjälp och ersättning för ansvarsskada 

 Juridisk hjälp 
Försäkringsbelopp: 10 000€ 

 Ersättning för ansvarsskada 
Försäkringsbelopp: 100 000€ 

  
 Finns det några begränsningar av vad 

försäkringen täcker? 

! Samtliga försäkrade ska vid tecknande av 
försäkringen vara under 70 år. Försäkringen 
omfattar endast personer som har sin fasta 
bosättning i Finland.  

! I Finland är försäkringen giltig om den försäkrade 
stannar I minst två nätter, förutsatt at man bokat 
boendet I förväg. 

! Om den försäkrade inte följer angivna 
säkerhetsföreskrifter kan detta som framgår i 
försäkringsvilloret kan detta medföra att 
ersättningen reduceras eller helt uteblir.  

! Bedömningen av invaliditetsgraden sker med 
ledning av ett branschgemensamt tabellverk 
fastställt av försäkringsförbundet och gällande vid 
skadetillfället.   

     
 Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller under resor överallt i världen med undantag av resor eller transit till följande länder: Kuba, Iran, 
Syrien, Nordkorea eller Krim-området. 

  

 Vilka är mina skyldigheter? 

— Läs igenom försäkringsvillkoren och produktinformationsdokumentet. Behåll försäkringsbrevet, som skickas till dig via 
e-post. 

— Under några moment finns säkerhetsföreskrifter som måste följas, syftet är att förhindra och begränsa eventuella 
skador. 

— När du anmäler en skada skall all nödvändig dokumentation och originalupptagning till lämnas till AIG. Vid 
flygförseningar krävs ett intyg från flygbolaget. Vid bagageanmälan måste intyg bifogas som gjorts till flygbolaget, 
researrangören eller hotellet, och/eller intyg om brott till polisen. 

  
 När och hur ska jag betala? 

Försäkringspremien betalas tillsammans med flygbiljetten, på samma sätt och med samma löptid. När flygbiljetten betalas 
med kreditkort är AIG Europe S.A. betalningsmottagare. Försäkringspremie inkluderar giltig försäkringsskatt. 

  
 När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen gäller den tid som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsskyddet för alla ersättningsslag börjar gälla då den 
försäkrade lämnar bostaden, arbetsplatsen, studieorten eller någon annan avreseort och det upphör att gälla när den 
försäkrade återvänder till bostaden, arbetsplatsen, studieorten eller någon annan avreseort. Engångsreseförsäkringen 
gäller på resor som varar högst 90 dygn. Försäkringen upphör att gälla på det datum som fastställs i försäkringsbrevet, 
oavsett om resan de facto fortsätter efter detta datum. 

  
 Hur kan jag säga upp avtalet?? 

För försäkringen gäller ingen uppsägningsrätt om försäkringens giltighetstid underskrider 30 dagar. Om försäkringens 
giltighetstid är över 30 dygn, återbetalar AIG försäkringspremien till försäkringstagaren om försäkringen sägs upp skriftligt 
före avresan.Policy termination in written: 

AIG Europe S.A. filial i Finland 

Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors 

E-post: Asiakaspalvelu@aig.com  
 


