
ANNULERINGSKYDD BROSCHYR 

Travel Guard® försäkring kan tecknas av alla 
personer under 70 år som är varaktigt bosatta 
i Finland och har rätt till de förmåner inom 
social trygghet som FPA beviljar.  

Dessa försäkringar gäller inte för resa i eller 
genom Kuba, Iran, Syrien, Sudan, Nord Korea 
eller Krim-området. 

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

Vänligen observera, att annulleringskydd omfattar 
skydd bara för kostnader vid avbeställning och 
avbrytande av resa. Behöver du en mer 
omfattande reseförsäkring (incl. resesjukdom och 
reseolycka), vi rekommenderar att välja Travel 
Guard® Travel Reseförsäkring. 

Avbeställningskydd omfattar skydd för 
avbeställning och avbrytande av resa. Behovet 
av avbeställning och avbrytning av resa bedöms 
baserat på medicinska skäl: 

 Kostnader vid avbeställning av resa
ersätts om den försäkrade eller dennes
nära anhörig plötsigt insjuknat allvarligt,
råkat ut för ett olycksfall eller avlidit så
att den försäkrade inte kan resa;

 Avbeställningsskydd ersätter 
outnyttjade, redan betalda 
resekostnader, övernattnings- och
utflyktskostnader till ett värde av den
ursprungliga resan eller upp till max
5 000€, enligt mindre beloppet (ingen
självrisk);

  Avbruten resa ersätts om den
försäkrade eller dennes nära anhörig i
hemlandet plötsligt insjuknat allvarligt,
råkat ut för olycksfall eller avlidit och den
försäkrade i förtid måste resa hem innan
planerad hemresa. Vid avbrytande av
resa betalas nödvändiga extra rese- och
övernattningskostnader och tjänster,
utfärder och outnyttjade resekostnader,
övernattnings- och utflyktskostnader;

 Avbruten resa ersättas  upp till högst
5 000€ (ingen självrisk);

 Vänligen kontrollera noggrant
försäkringsvillkoren, så att du vet vad din 
försäkring ersätter samt att försäkringen passar 
dina behov. Kontrollera i försäkringsbrevet vilka 
ersättningsslag och självrisker som är 
inkluderade. Försäkringens premie betalas för 
försäkringsskyddet (inklusive
försäkringspremieskatt) och träder i kraft när 
försäkringens premie har betalats. 

Försäkringsgivare för Travel Guard® försäkring är 
AIG Europe Limited filial i Finland 
(registreringsnummer 2488582-7), Kaserngatan 
44, FI-00130 Helsingfors. AIG Europe Limited är 
ett försäkringsbolag med hemort i Storbritannien. 
Bolaget har rätt att bevilja försäkringar inom hela 
den Europeiska unionen. Adress för AIG Europe 
Limited är: The AIG Building, 58 Fenchurch 
Street, London, EC3M 4AB Storbritannien 
(registreringsnummer 1486260). 

Exempel på begränsningar vid ersättning för 
avbeställd resa (bl.a):  

 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;

 om den försäkrade inte återvänder till
Finland.

OBSERVERA ATT FÖRSÄKRINGEN INTE 
ERSÄTTER TILL EXEMPEL KOSTNADER FÖR 
SÅDANA SJUKDOMAR SOM DEN 
FÖRSÄKRADE HAR HAFT VETSKAP OM 
INNAN FÖRSÄKRINGEN TECKNADES.  

Om du har frågor kring våra försäkringar, ring 
AIG kundtjänst på numret +358 20 350 550. 

Försäkringsperiod: 
Avbeställningsskyddet börjar gälla när resan är 
bokad och försäkringspremien har betalats. 
Avbeställningsskyddet upphör att gälla när resan 
har påbörjats från bostaden, arbetsplatsen, 
studieorten eller någon annan avreseort. 
Försäkringsskyddet för avbrytande av resa 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.  Detta är en försäkring för en enkel 
resa som upphör när den försäkrade 
återvänder till Finland. 

Genom att teckna AIG Travel Guard® 

försäkring medger du att du läst 
försäkringsvillkoren och godkänner 

försäkringsvillkoren och villkoren i AIG:s 
integritetspolicy www.aig.fi/en/privacy. 

https://documents.travelguard.biz/dds/pdf/finnair/CANF_FI.pdf


 

Skadeanmälan 
Vid skadefall  rekommenderar vi den försäkrade 
att från flygbolaget begära ett intyg som visar 
avbokningskostnader som den försäkrade själv 
måste betala. Detta intyg ska bifogas i 
skadeanmälan. Inkludera läkarintyg för 
sjukdomen / olycksfall och vänligen bifoga alla 
läkarintyg, kvitton och dokument i original. 
 
Skadeanmälan kan göras via AIG online verktyg: 
www.aig.fi/en/claim-notification-online eller 
genom att skriva ut anmälningsblanketten från 
www.aig.fi/en/claims och genom att bifoga alla 
nödvändiga intyg till AIG (utan postavgift): 
 
AIG Europe Limited Finland branch 
Tunnus 5008951 
00003 VASTAUSLÄHETYS  
 
Skador ska anmälas inom ett (1) år från 
skadetillfället då försäkringstagaren var medveten 
om: 
 

 den giltiga försäkringen; 
 skadan och dess konsekvenser. 

 
Skador ska anmälas inom tio (10) år från 
skadetillfället. Om skadeanmälan inte sker inom 
denna tid så förlorar försäkringstagaren sin rätt till 
ersättning. 
 
Om du behöver hjälp om hur ska ansöka om 
ersättning, kontakta AIG kundtjänst +358 
20 350 550. Vi betjänar mån – fre kl. 9.00 – 20.00 
och lördagar kl. 10.00-16.00.  
  
Uppsägning av försäkringsavtal 
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. Om försäkringstagaren 

säger upp försäkringen när resan påbörjats har 
AIG rätt till försäkringspremien som avser den tid 
då försäkringen har varit giltig och AIG 
återbetalar den oanvända delen av 
försäkringspremien till försäkringstagaren. 
 
Kundåterkoppling 
Om den försäkrade inte är nöjd med 
ersättningsbeslutet, ska denne alltid först 
kontakta skadehandläggaren. Den försäkrade 
kan även kontakta Försäkrings- och 
finansrådgivningen (www.fine.fi) eller 
Konsumenttvistenämnden, som ger 
rekommendationer om avgörande utifrån 
lagstiftningen om konsumentskydd. 
 
Allmän förhandsinformation om 
distansförsäljning 
För allmän förhandsinformation om 
distansförsäljning gå in på::  
www.aig.fi/ennakkotiedot. Allmän 
förhandsinformation ges i enlighet med 
lagstiftningen i Finland (konsumentskyddslagen 
(38/1978)).  
 
Tillämpad lag 
På AIG försäkringar tillämpas utöver AIG 
försäkringsvillkor även finsk lag. 
 
Försäkringsbrev och försäkringsvillkor finns att 
tillgå på finska, svenska, engelska och 
handlingarna kan begäras från AIG som 
papperskopior. 
 
Denna broschyr är en sammanfattning av 
försäkringen och begränsningar i 
försäkringsskyddet. Den ersätter inte 
försäkringsvillkoren. Läs de fullständiga 
försäkringsvillkoren och begränsningarna. Vi 
rekommenderar att ha försäkringsbrev med 
sig under resan. 
  

 


