Försäkringsvillkor för kompletterande reseförsäkring
för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa
Försäkring på resan

Om det händer något hemma

När du köper en resa kan det löna sig att betala den med
ditt Diners Club-kort. Då får du automatiskt en försäkring
med avbeställningsskydd som kompletterar ditt vanliga
reseskydd. För att försäkringen ska gälla måste du betala
minst 75 procent av resans pris med kortet. Försäkringen
gäller i 60 dagar och även för make/sambo/registrerad
partner och hemmavarande barn under 23 år, vare sig de
reser med dig eller på egen hand. Försäkringen gäller även
för barnbarn som medföljer mor- eller farföräldrar på resa.

Om det inträffar en skada i din bostad eller på din bil i Sverige
medan du är borta, får du ersättning som motsvarar självrisken på hem- alternativt bilförsäkringen. Försäkringen täcker upp till 10 000 kronor. Din bostad ska ha varit obebodd och
bilen oanvänd under resans gång.
Mer information
Om du vill veta mer om försäkringen är du välkommen att
ringa direkt till Trygg-Hansa. Kundservice och skadeanmälan
077-440 50 20.

Om du måste avboka resan
I försäkringen ingår ett avbeställningsskydd som gäller om
du måste avboka resan eller hyra av stuga/lägenhet på grund
av att du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för
en olycksfallsskada. Försäkringen gäller även om du måste
avboka på grund av skada i din bostad. Högsta ersättningsbelopp är 15 000 kronor per person eller 45 000 kronor per
familj.

Ersättningsbelopp per person
Om resan är försenad:
Mer än 4 timmar
Mer än 5 timmar
Mer än 6 timmar
Mer än 7 timmar
Mer än 8 timmar
Mer än 9 timmar

Om din resa är försenad
Om flyget, tåget eller båten är försenad vid utresa mer än
4 timmar kan du få ersättning från försäkringen.

500 kr
600 kr
700 kr
800 kr
900 kr
1 000 kr

Att tänka på
Kortet måste vara giltigt vid avresetillfället för att försäkringen ska gälla. Försäkringen täcker inte kostnader för
t ex läkarvård, sjukhusvistelse, rån, överfall eller rättshjälp.

Om ditt bagage är på villovägar
Om väskan är försenad i mer än 6 timmar är du berättigad
till nödvändiga och skäliga inköp upp till 1 000 kronor. Har
väskan inte kommit tillrätta efter 12 timmar från ankomsten,
ersätter försäkringen ytterligare maximalt 1 000 kronor per
försäkrad. Har väskan inte kommit tillrätta efter 48 timmar
ersätter försäkringen utlägg för ytterligare 2 000 kronor per
person. Se vidare i villkorstexten angående högsta ersättning
för samtliga försäkrade. Kom ihåg att spara orginalkvitton för
att kunna bifoga din skadeanmälan.

För att få avbeställningsskyddet måste resan kosta minst
1000 kronor, exklusive skatter och avgifter och upphör att
gälla efter incheckning på flygplatsen eller annan plats där resa
påbörjats.
Kom ihåg att skaffa ett intyg på att din resa eller ditt bagage
har varit försenat. Avbeställningsskyddet gäller om du måste
avboka resan på grund av sjukdom eller olycksfall. Tänk på
att du behöver stärka din avbeställning med läkarintyg.

Om olyckan är framme

Försäkringen gäller inte om ditt bagage skulle vara försenat
på hemvägen. Skatter och avgifter ersätts inte av försäkringen.
Detta är ett utdrag av försäkringsvillkoren. Fullständiga
försäkringsvillkor följer.

Om du råkar ut för en olycksfallsskada genom oförutsedd
och plötslig yttre händelse gäller försäkringen. Den ger
endast ersättning vid olycksfall som leder till medicinsk
invaliditet eller dödsfall.

Trevlig resa!

–1–

