Reseförsäkring Premium
Faktablad för försäkringsprodukt
Produkt: Kortreseförsäkring,

Företag: Inter Partner Assistance S.A.

Inter Partner Assistance Premium 01072021SWE

Fullständig information som ges innan avtalet tecknas och information om produkten som gäller avtalet ges i försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Reseförsäkringen ersätter skador som uppstår under resan gällande person och resegods. Kreditkortets reseförsäkring är en del av Aktia World Elite Private Banking
Credit/Debit Aktia Platinum Credit/Debit kortens egenskaper. Försäkringen täcker en privatperson som är kortinnehavare av ovannämnda Aktia kreditkort och är under
91 år som är bosatt i Finland. Reseförsäkringen täcker även medresande barn under 20 år. Kortinnehavarens medresande make, maka eller sambo är också försäkrad ifall
han/hon bor på samma adress. Försäkringen är i kraft även om resan har inte betalats med ett av ovannämnda Aktia kreditkort. Försäkringstagaren är Aktia Bank Abp.

Vad täcker försäkringen inte?

Vad täcker försäkringen?
Vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall under resa, inklusive hemtransport till
hemlandet till följd av sjukdom eller olycksfall under resa och hemtransport av
avliden. Försäkringsbelopp är 1 000 000 euro /person / familj.

Om sjukdomen eller skadan funnits när resan bokades eller resan inleddes, om
den försäkrade lider av en på förhand känd sjukdom, en kronisk sjukdom, en
smittosam eller obotlig sjukdom, och vårdkostnaderna beror på någon av dessa
orsaker.

Tandvård på grund av olycksfall 500 euro och tandvård på grund av akut infektion 100 euro.
Falck, assistans vid nödsituationer under resa 24/7.

Ett försäkringsfall som den försäkrade kände till när försäkringen
tecknades eller ett försäkringsfall som har hänt innan försäkringen trädde
i kraft.

Stulna pengar. Försäkringsbelopp är 400 euro.
Stöld från hotellets kassafack. Försäkringsbelopp är 700 euro.
Dödsfall genom olycksfall (Dödsfall genom olycksfall barn under 20 år).
Försäkringsbelopp är max. 51 000 euro (3 400 barn under 20 år).
Bestående men på grund av olycsfall (100%).
Försäkringsbelopp är max. 51 000 euro (3 400 euro barn under 20 år).
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Ersättningsbegränsningar som fastställs separat i försäkringsvillkoren.
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Annullering av resa eller avbrott av resan. Försäkringsbelopp är 10 000 euro/ person eller 10 000
euro/familj.

Finns det några begränsningar för försäkringsskyddet?

Missad avgång i Nordiska länder.
Försäkringsbelopp är 2000 euro/person/familj.
Försening på grund av missad förbindelse, försäkringsbelopp är 500 euro/person eller 2000
euro/familj.

Ersättning betalas inte om försäkringsfallet har orsakats under tävlingsidrott eller
under träning för sådan, motorsportgrenar, eller en annan aktivitet som nämns i
2.5. i villkoren.

Väntetid för flyg eller allmänt transportmedel.
Efter 4 timmar, ersättning är 100 euro/person eller 400 euro/familj. Över 24 timmar, ersättning är
300 euro/person eller 900 euro/familj.

Eventuella flera eller parallella kort, som inkluderar ett reseförsäkringsskydd, ger
inte rätt till flerdubbla ersättningar.

Resgodsersättning, skada och/eller stöld 2500 euro/person eller 7500 euro/familj.

Försummelse av säkerhetsföreskrifterna (punkt 15.4 i villkoren) kan medföra att
ersättningen sänks eller förvägras i sin helhet. Läs mera i försäkringsvillkoren.

Försenat resgods / efter 2 timmar / över 24 timmar. Ersättningsbelopp är 200 euro/person eller
800 euro/familj.
Ersättning för ansvarsskada, 170 000 euro.
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Var gäller försäkringsskyddet?
Försäkringen gäller vid fritidsresor som varar höst 90 dygn i hemlandet och/eller överallt i världen.
Resor i hemlandet måste sträcka sig minst 50 kilometer från den försäkrades fasta bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad som är i den försäkrades regelbundna bruk. Försäkringen gäller
inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser.
Försäkringen gäller inte vid resor i egen bil där den försäkrade kör över gränsen till Ryssland.

Vilka är mina skyldigheter?
• Den försäkraden måste följa säkerhetsföreskrifter.
• Med säkerhetsföreskrifter försöker man hindra att skada uppkommer eller minska omfattningen på skador som uppkommit.
• Den försäkrade ska betala små kostnader själva och söka ersättning från försäkringsbolaget gentemot originala kvitton.
• Den försäkraden ska ge nödvändig information och dokument om skadan till försäkringsbolaget för att rätta ärendet.
Hur och när betalar jag premien?
Kortreseförsäkring är en del av Aktia kreditkort.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?
Kortreseförsäkring är en del av Aktia kreditkort.

Hur säger jag upp avtalet?
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Kortreseförsäkring är en del av Aktia kreditkort.
AXA är skyldigt att skriftligen informera försäkringstagaren om att en gruppförsäkring har sagts upp.
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