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Försäkringen gäller för dig som privatperson och alltså inte för något som 
har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvs
verksamhet. 
Du kan fä ersättning för personskada om du själv blivit utsatt för misshan
del eller annat uppsåtligt våld, människorov, rån eller brott enligt brotts
balken 6:1-4 §§ (våldtäkt, sexuellt utnyttjande m fl). 
Om någon närstående uppsåtligen dödats lämnar vi ersättning med ett fast 
belopp. 
Definition av närstående: Med närstående menar vi make/maka/sambo, 
föräldrar och barn. Syskon som du sammanbodde med vid dödsfallet 
räknas också in i denna krets. 

Försäkringen gäller inte för skada som du 
• tillfogats av någon annan av dem som omfattas av försäkringen
• har tillfogats när du var påverkad av alkohol, sömnmedel eller

narkotiska medel, om du inte kan göra sannolikt att samband saknas
mellan denna påverkan och din skada. Undantaget tillämpas inte vid
sexualbrott

• har tillfogats när du utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas.
Undantaget tillämpas inte vid sexualbrott

• har tillfogats i samband med att du gjort dig skyldig till uppsåtlig gär-
ning som enligt svensk lag kan leda till dagsböter eller högre straff

• kan ta ersättning för genom någon annan försäkring
Försäkringen gäller inte för sådan ränta som gärningsmannen kan vara 
skyldig att betala från skadedatum. 

Om du blir skadad måste du visa att du är berättigad till skadestånd och 
att den som skadat dig är okänd eller inte kan betala skadeståndet. 
Åtalas den som skadat dig måste du föra talan om skadestånd om vi begär 
det. Vi betalar då dina rättegångskostnader. 
Ersättning bestäms enligt svensk skadeståndsrätt. 

Vi betalar vid varje skada högst 500 000 kronor. Detta belopp gäller även 
om flera av dem som omfattas av försäkringen har skadats. Om någon 
närstående uppsåtligen dödats betalar vi, inom ramen för högsta 
ersättningsbeloppet, 25 000 kronor. 

) 

J. Utökat skydd när du reser

J.l Allmänt
Innehåll 

Var och när 
försäkringen 
gäller 

Vem försäk
ringen gäller 
för 

Definitioner 

Här följer en redogörelse för det utökade skydd du har när du reser. 
Notera: Villkoret i övrigt gäller också i tillämpliga delar i hela världen un
der de första 45 dagarna av resan. 

Försäkringen gäller i hela världen, under de första 45 dagarna av resan. 
Begränsning: Är du inte svensk medborgare eller folkboladrd i Sverige 
gäller försäkringen enbart för skada som inträffat i Sverige. 

Försäkringen gäller, förutom för de personer som anges i kapitel A. "Var 
och för vilka försäkringen gäller", även för dina barn under 18 år som inte 
bor hos dig men som följer med på resan. 

Här definieras en del begrepp som används i denna försäkring: 
• Med resa menar vi här bara resa med övernattning utanför hemorten.
• Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade

ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Skadan anses inträffad den dag
händelsen skedde.
Med olycksfallsskada jämställs förfrysning, värmeslag och solsting.
Skadan anses inträffad den dag den visade sig.
Med olycksfallsskada avses inte:

• kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitnings
skada eller åldersförändring, t ex ryggskott, lumbago, diskbråck, mus
kelbristning, hälseneruptur eller skador orsakade av vridvåld

• skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller
smittämne

• skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller
genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av 
olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring 

• sådant tillstånd som även om det konstaterats efter ett olycksfall enligt
medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på ålders
förändring, sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar.

Vid sådana omständigheter som ovan angivits lämnas inte ersättning från 
försäkringen. 
• Med resekostnad menar vi det belopp som betalats före avresan från

hemorten i Sverige för resa, kost, logi, liftkort och utflykter.
• Med nära anhörig menas make, barn, syskon, föräldrar och svärföräld

rar, mor- och farföräldrar, svärson, svärdotter, barnbarn, annan person
med vilken du sammanlever som make samt person som har vårdnad om
anhörig inom din familj.

fortsättning på nästa sida 
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