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Komplett förköpsinformation och fullständig information om produkten finns att tillgå i andra dokument.  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Reseförsäkring  

 Vad ingår i försäkringen? 

Vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall 

Vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall  
Försäkringsbelopp: Ingen begränsning  

 Tandvårdskostnader vid akut tandvärk eller tugg-
och bitskador. 

Försäkringsbelopp: SEK 1 900 

 Hemtransport till Sverige till följd av sjukdom eller 
olycksfall under resa 

Försäkringsbelopp: Nödvändiga och skäliga 
kostnader 

 Hemtransport av avliden och kostnader för kista 

Försäkringsbelopp: SEK 285 000 

 Dödsfallsersättning vid olycksfall 

Försäkringsbelopp: SEK 375 000  

 Medicinsk invaliditet vid olycksfall, 100% 
Försäkringsbelopp: SEK 375 000 

Avbeställning av resa och reseavbrott 

 Avbeställning av resa 
Försäkringsbelopp: Ursprungskostnad för flygbiljett* 

 Reseavbrott på destinationen 
Försäkringsbelopp: Ursprungliga resans kostnad* 

Missad anslutning och flygförsening  

 Missad anslutning 
Försäkringsbelopp: SEK 19 000 

 Ersättning för flygförsening 
Försäkringsbelopp: Efter 6h SEK 235/timma  

Max SEK 4 700 

Bagage/Privat egendom 

 Bagageersättning 
Försäkringsbelopp: SEK 9 500, självrisk SEK 470 

 Försenat bagage - nödvändighetsartiklar 
Försäkringsbelopp: SEK 3 300 för 6h försening 

Lån till rätts-och advokatskostnader  

 Lån till rätts-och advokatkostnader och borgen  
Försäkringsbelopp: SEK 95 000 

 

*Max SEK 47 000 

  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. 

 Vårdkostnader för graviditet, förlossning och 
kostnader som har samband med 
barnafödsel. 

 Kostnader för olycksfall eller akut sjukdom, 
som på ett avgörande sätt är orsakat av 
alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel 
eller narkotiska medel. 

 Deltagande i eller träning inför deltagande i 
professionell sport. 

 Utövande av fart-, häst-, motor- eller luftsport 
t.ex. mikroflyg, hang-, paragliding, 
fallskärmshopp, motorcross, bergs-, fri- och 
grottklättring, offpistskidåkning, forsränning, 
fridykning på större djup än 10 meter och all 
dykning med andningshjälp på större djup än 
25 meter. 

 Avbokningskostnad vid sjukdom eller 
olycksfall som orsakats av graviditet eller 
barnafödande, ej heller om resan beställts mot 
medicinskt råd. 

 Föremål som den försäkrade före avresan 
från bostaden eller i samband med 
hemkomsten lämnar kvar i bil, under längre tid 
än vad som är normalt för omedelbar i- eller 
urlastning. 

 

  
 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 Sverige.  

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

Travel Guard® reseförsäkring, Finnair                       
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: AIG Europe S.A. filial i Sverige, Produkt: Travel Guard® reseförsäkring  140-9865 

AIG Europe S.A.s svenska fi l ial har registrerad adress på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr. ,  Box 3506, 103 69 
Stockholm, med organisationsnummer 516411-4117 hos Bolagsverket och är registrerat hos 
Finansinspektionen för att bedriva verksamhet i Sverige. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är 
Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, https://www.fi.se.  
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! Har säkerhetsföreskrifterna eller aktsamhetskraven 
inte uppfyllts sätts ersättningen för 
bagageersättning ned. Avdragets storlek beror på 
omständigheterna, värdet på egendomen, 
försummelsens art och betydelse för skadan. Vid 
allvarlig försummelse sätts ersättningen ned kraftigt 
eller kan helt utebli. 

! 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, Sudan, 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 underlag lämnas till AIG. 

  
 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.  

  
 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? 

Om försäkringsavtalet upphör att gälla återbetalas oförbrukad del av premien. Har skada inträffat anses premie för 
beloppet motsvarande skadeersättningen alltid vara förbrukad. 

Skriftlig uppsägning av försäkringen skall skickas till: 

AIG Europe S.A. filial I Sverige  

Box 3506  
103 69 Stockholm 

E-mail: info.sweden@aig.com 
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FÖRKÖPSINFORMATION  

Vi hänvisar till försäkringsvillkoret som är ditt 
försäkringsavtal och som försäkringsgivaren 
använder sig av vid bedömning av skada. Vi 
uppmanar dig att ta del av det fullständiga 
försäkringsvillkoret för att vara säker på 
försäkringens innehåll. Om du är osäker på 
någon punkt nedan, vänligen vänd dig till oss 
för mer information. 

Travel Guard® reseförsäkringar säljs via Finnair 
flygportal och erbjuder flera olika försäkringsskydd. 
Försäkring till exempel omfattar vårdkostnader vid 
akut sjukdom eller olycksfall under resa, 
avbeställningsskydd när den försäkrade blir sjuk och 
inte kan resa, missad anslutning, försening av flyg 
och försening av bagage. 

Läs försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren 
noggrant så att du vet vad din försäkring omfattar.  

Du kan även få oberoende vägledning hos den 
kommunala konsumentvägledningen och 
Konsumenternas Försäkringsbyrå, se 
bankforsakring.konsumenternas.se. 

Försäkringsgivare: 

*AIG Europe S.A. filial i Sverige   
  

Organisationsnummer: 516411-4117 

Västra Järnvägsgatan 7 / Box 3506 
103 69 STOCKHOLM 

Telefon Kundservice: 08-506 920 70 

E-post: kundservice@aig.com 

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/. AIG Europe S.A. är 
auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances 
och står under tillsyn av Commissariat aux 
Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 
Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 
11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/ .   

AIG Europe S.A.s svenska filial har registrerad 
adress på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 
103 69 Stockholm, med organisationsnummer 
516411-4117 hos Bolagsverket och är registrerat 
hos Finansinspektionen för att bedriva verksamhet i 
Sverige. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är 
Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 
08-408 980 00, https://www.fi.se.    

 

Finnair Oyj, Tietotie 9, 01053 Vantaa, Finland, 
company registration number: 0108023-3, star 
under tillsyn av Konsumentverket gällande 
marknadsföring av denna försäkring I Sverige och 
under Finansinspektionens tillsyn gällande 

förmedlingen. Finansinspektionens kontaktuppgifter; 
postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, E-mail: 
finansinspektionen@fi.se, Tel: +46 (0) 8 408 980 
00. Konsumentverkets kontaktuppgifter; postadress: 
Box 48, 651 02 Karlstad, Sweden, E-mail: 
konsumentverket@konsumentverket.se,  
Tel: + 46 (0) 771–42 33 00.   
 
Försäkringen täcker inte: 

skada som orsakas av grov vårdslöshet eller 
utförande av eller medverkande till brottslig handling 

- skada till följd av konkurs, myndighets 
ingripande, stängda gränser, krigsliknande 
händelser, epidemiutbrott, strejk, lockout 
eller andra fackliga åtgärder 

- skada eller sjukdom som direkt eller 
indirekt har orsakats av en 
atomkärnprocess eller atomvapen 

- 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 

- avbokningskostnad för kroniska 
sjukdomar/infektionstillstånd om personen 
inte varit symptomfri/besvärsfri 6 månader 
före bokningstillfället. 

 

Försäkringsskyddet är ogiltigt om det framkommer 
att försäkrad är registrerad i officiella myndighets- 
eller polisregister såsom misstänkt terrorist, medlem 
i en terroristorganisation, handlar med droger, kärn- 
eller atomvapen 

Priset på din försäkring: 

Av ditt försäkringsbevis framgår det totala priset på 
försäkringen inga administrationskostnader 
tillkommer. 

Försäkrade: 

Försäkringen erbjuder endast skydd för personer 
som ännu inte fyllt 70 år och har sin fasta bosättning 
i Sverige och omfattar inte personer icke bosatta i 
Sverige. 

Åtgärder vid skadehändelse: 

Försäkringstagaren ansvarar för att: 

- minimera skadekostnader 
- när en skada har uppstått snarast möjligt 

skriftligen anmäla detta till AIG. 
- beskriva skadehändelsen och skadans 

omfattning 
- möjliggöra för AIG att undersöka 

skadanledning och ersättningskrav 
- sanningsenligt lämna användbar 

information 
- skicka in originalkvitton 
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- ge AIG fullmakt att få information från 
behandlande läkare för att utreda 
kostnadskrav 
 

Var försäkringen gäller: 

Försäkringen gäller i hela världen utom till länder 
som omfattas av internationella sanktioner, såsom 
Cuba, Iran, Syrien, Nordkorea eller Krim-området 
eller länder som UD avråder från att resa till. Listan 
över sanktionsländer kan ändras över tid. 
Uppdaterad information finns på vår hemsida. 

Försäkringsperiod: 

Försäkringens giltighetstid framgår av 
bokningsbekräftelsen. Försäkringen gäller från det 
att den försäkrade lämnar hemmet till dess att resan 
är avslutad och den försäkrade kommit hem igen – 
dock längst 90 dagar. Vid köp av enkelbiljett gäller 
försäkringen från det att den försäkrade lämnat 
hemmet till det att den försäkrade kommit fram till 
resmålet. Avbeställningsskyddet gäller från det att 
försäkrad betalat premien och upphör att gälla efter 
incheckning på flygplatsen.  

Försäkringspremie: 

Om försäkringsavtalet upphör att gälla återbetalas 
oförbrukad del av premien. Har skada inträffat 
anses premie för ett belopp som motsvarar 
skadeersättningen alltid vara förbrukad.   

Försäkring som innehåller avbeställningsskydd 

För tidsbestämd reseförsäkring som innehåller 
avbeställningsskydd anses premien förbrukad då 
försäkrad ingår bindande avtal med reseföretaget 
(bokar resan på ett bindande sätt).   

Försäkring som inte innehåller avbeställningsskydd 

För tidsbestämd reseförsäkring som inte innehåller 
avbeställningsskydd anses premien förbrukad vid 
den tidpunkt då försäkrad påbörjar resan.   

Ångerrätt 

För försäkringar med en giltighetsperiod som 
överstiger en månad har försäkringstagaren 14 
dagars ångerrätt:                                      

1) från det datum försäkringen tecknades, 
eller 

2) från det att försäkringstagaren mottagit 
försäkringshandlingar med information om 
ångerrätten.  
 

Vid akut skadehändelse under din resa 
kontakta AIG 24-timmars Assistans: 

SOS International +45 3848 9338 
 
 

Skadeanmälan: 

Skadeanmälan finns att hämta på www.aig.se. 
Inträffad skada anmäls till AIG Europe S.A. filial i 
Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, BOX 3506, 103 
69 Stockholm, e-post: kundservice@aig.com. 

Om du inte är nöjd: 

Tala med din skadereglerare på AIG. Om ni inte kan 
komma överens kan du vända dig till Allmänna 
Reklamationsnämnden (ARN), BOX 174, 101 23 
Stockholm, www.arn.se. Du kan också gå till 
domstol för att pröva din tvist,  www.domstol.se. 

Ersättningar: 
 
Finnair Oyj, Tietotie 9, 01053 Vantaa, Finland, 
company registration number: 0108023-3, verkar 
såsom en anknuten sidoverksam 
försäkringsförmedlare för AIG. När Finnair säljer dig 
en försäkring mottar Finnair en ersättning från AIG i 
form av en andel av den totala premien. Varken AIG 
eller Finnair tillhandahåller någon personlig 
rådgivning gällande denna försäkringsprodukt. AIG 
och Finnair  sudan har inga intressen i varandra 
genom ägande, direkt eller indirekt, av aktier eller 
rösträtter i det andra bolaget. 
 
Så använder vi personuppgifter: 

AIG Europe S.A. fast beslutna att skydda kunders, 
fordringsägares och andra affärskontakters 
integritet.  

”Personuppgifter” identifierar och avser dig eller 
andra enskilda personer (till exempel din partner 
eller andra familjemedlemmar). Om du förser oss 
med någon annans personuppgifter, måste du 
(såvida vi inte kommer överens om något annat) 
informera den personen om innehållet i detta 
meddelande och vår integritetspolicy och (där så är 
möjligt) få dennes tillåtelse att dela dennes 
personuppgifter med oss. 

De typer av personuppgifter vi kan komma att 
samla in och varför  

Beroende på vår relation med dig kan 
personuppgifter som samlats in inkludera: 
kontaktuppgifter, ekonomisk information och 
kontouppgifter, kreditreferens och 
betalningsanmärkningar, känslig information om 
hälso- eller sjukdomstillstånd (insamlade med ditt 
samtycke där det krävs enligt relevant lag) såväl 
som andra personuppgifter som du tillhandahållit 
eller som vi erhåller i samband med vår relation 
med dig. Personuppgifter kan komma att användas 
för följande ändamål: 

 Försäkringsadministration, t.ex. 
meddelanden, anspråksbehandling och 
betalning; 

 Göra bedömningar och fatta beslut om 
försäkringsbestämmelser och -villkor och 
uppgörelse av anspråk; 
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 Assistans och råd i medicinska frågor och 
reseärenden; 

 Hantering av våra affärsverksamheter och 
IT-infrastruktur; 

 Förebygga, upptäcka och utreda brott, t.ex. 
bedrägeri och penningtvätt; 

 Fastställande och försvar av lagliga 
rättigheter; 

 Efterlevnad av lagar och förordningar 
(inklusive efterlevnad av lagar och 
förordningar utanför det land där du bor); 

 Övervakning och inspelning av 
telefonsamtal för kvalitets-, utbildnings- och 
säkerhetsändamål; 

 Marknadsföring, marknadsundersökningar 
och analyser. 

Delning av personuppgifter  

För de ovanstående ändamålen kan 
personuppgifter komma att delas med våra 
koncernbolag och tredje parter (såsom mäklare och 
andra försäkringsdistributionsparter, 
försäkringsgivare och återförsäkrare, 
kreditupplysningsföretag, vårdpersonal och andra 
tjänsteleverantörer). Personuppgifter kommer att 
delas med andra tredje parter (inklusive 
myndigheter) om så krävs av några lagar eller 
föreskrifter. Personuppgifter (inklusive detaljer om 
skador) kan komma att läggas in i register över 
anspråk och delas med andra försäkringsgivare. Vi 
är skyldiga att registrera alla tredje parters anspråk 
på ersättning härrörande från kroppsskada till 
handläggare av arbetsskadeförsäkring. Vi kan 
komma att söka i dessa register för att förebygga, 
upptäcka och undersöka bedrägeri eller för att 
validera din eller någon annan persons 
anspråkshistorik eller egendom som kan vara 
involverad i försäkringen eller anspråket. 
Personuppgifter kan komma att delas med 
potentiella köpare och köpare och de kan bli 
överförda vid en försäljning av vårt bolag eller 
överlåtelse av bolagets tillgångar. 

Internationell överföring  

På grund av vår affärsverksamhets globala karaktär, 
kan personuppgifter komma att överföras till parter i 
andra länder (inklusive USA, Kina, Mexiko, 
Malaysia, Filippinerna, Bermuda och andra länder 
som kan ha regler för dataskydd som skiljer sig från 

dem som finns i det land där du är baserad). När vi 
gör dessa överföringar, kommer vi att vidta åtgärder 
för att säkerställa att dina personuppgifter är 
tillräckligt skyddade och att de överförs i enlighet 
med kraven i dataskyddslagstiftningen.  Mer 
information om våra internationella överföringar 
finns att läsa i vår integritetspolicy (se nedan).  

Säkerhet för personuppgifter  

Vi använder lämpliga tekniska och fysiska 
säkerhetsåtgärder för att lagra personuppgifter 
tryggt och säkert.  När vi tillhandahåller 
personuppgifter till en tredje part (inklusive våra 
tjänsteleverantörer) eller anlitar en tredje part för att 
samla in personuppgifter för vår räkning, kommer 
den tredje parten att utväljas omsorgsfullt och vara 
skyldig att använda lämpliga säkerhetsåtgärder. 

Dina rättigheter  

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddslagar i 
samband med vår användning av personuppgifter.   
Det kan hända att dessa rättigheter endast gäller 
under vissa omständigheter och omfattas av vissa 
undantag. Dessa rättigheter kan bland annat vara 
en rätt att få tillgång till personuppgifter, en rätt att 
korrigera felaktiga uppgifter, en rätt att radera 
uppgifter eller att begära att vår användning av dina 
personuppgifter ska vara vilande.  Dessa rättigheter 
kan också inkludera en rätt att överföra dina 
uppgifter till en annan organisation, en rätt att 
invända mot vår användning av dina 
personuppgifter, en rätt att begära att vissa 
automatiserade beslut vi fattar har mänsklig 
medverkan, en rätt att återkalla samtycke och en 
rätt att klaga till tillsynsmyndigheten.   Ytterligare 
information om dina rättigheter och hur du kan utöva 
dem finns i vår integritetspolicy (se nedan).  

Integritetspolicy  

Mer information om dina rättigheter och hur vi 
samlar in, använder och lämnar ut dina 
personuppgifter finns att läsa i vår fullständiga 
integritetspolicy på: 
http://www.aig.se/integritetspolicy eller så kan du 
beställa en kopia genom att skriva till: 
Dataskyddspersonal, AIG Europe S.A. filial i 
Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm eller skicka e-
post till: dataskyddsombud.se@aig.com.  

 


