
Vad ingår i försäkringen?

Nedan är exempel på vad som ingår i din 
långreseförsäkring. Genom din hemförsäkring 
i Moderna Försäkringar har du dessutom 
skydd för bl.a. ditt lösöre, överfallsskydd samt 
ID-kapning. Se försäkringsvillkoren samt ditt 
försäkringsbrev för fullständig information. 

Läke- och resekostnader - vid olycksfall eller 
akut sjukdom ersätts bl.a. kostnader för 
sjukhus- och läkarvård. 
Merkostnader - för dig samt medföljande 
försäkrad för förlängning av vistelsen på en 
ort eller ändring av förläggningssättet, p.g.a. 
olycksfall eller akut sjukdom.
Outnyttjade resekostnader -försäkringen 
ersätter outnyttjad resekostnad för dig om en 
påbörjad resa inte kan utnyttjas eller måste 
avbrytas p.g.a. att du drabbats av akut sjuk-
dom eller olycksfall. 
Katastrofskydd - försäkringen ersätter 
merkostnader för omdelbar hemresa till 
Sverige om du måste avbryta resan p.g.a. att 
det uppstått en naturkatastrof, epidemi eller 
liknande. 
Resestartsskydd – försäkringen ersätter dig för 
extrakostnader som kan uppstå för att du ska 
kunna ansluta dig till resan om du inte kommer 
i tid till utgångspunkten i Norden. 
Bagageförsening - ersättning lämnas med 
500 kr per försäkrad person och helt dygn un-
der längst tre dygn om ditt bagage vid utresan 
blir försenat mer än sex timmar.
Personförsening – du kan få ersättning med 
500 kr per helt dygn för försäkrad person.

Valbara tillägg som kan tecknas eller ingå 
som utökat grundskydd: 
- Utökad reseförsäkring - innefattar avbeställ-

ningsskydd upp till 100 000 kr, ersättingsresa 
upp till 100 000 kr samt ersättninf för försen-
ing vid hemresa och anslutning. 

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex. 
förköpsinformation, fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en individuell reseförsäkring för privata resor längre än det antal resdagar som ingår i din hemförsäkring. För att 
långreseförsäkringen ska gälla måste din hemförsäkring vara ikraft och betald. 
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Kostnader som beror på att vårdbehov förelåg 
redan då avresan startade.
Kostnader som har samband med graviditet 
eller förlossning som uppstått efter den 28:e 
veckan av graviditeten.
För vård- och resekostnader som har samband 
med planerad behandling/operation.
Kostnader enbart på grund av att syftet med re-
san går förlorat, till exempel att du inte kan bada, 
sola, dyka, åka skidor eller spela golf.
Kostnader som beror på sjukdom eller olycksfall 
som uppkommit i samband med din yrkes- eller 
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet.
Kostnader som kan ersättas från annat håll 
enligt lag, annan författning eller konvention. 
Om du inte är ansluten till försäkringskassan 
i Sverige, betalar vi bara den kostnad som vi 
skulle ha ersatt om du varit ansluten.
Kostnader för privat sjukvård inom Norden.

Försäkringen gäller inte för skador som inträffar 
under tjänsteresa eller skada som har samband 
med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan 
förvärvsverksamhet.
Försäkringen gäller inte för kostnader som 
kan ersättas från annat håll enligt lag, annan 
författning, konvention, garanti eller från hotell, 
uthyrare, researrangör, resebyrå, transportföre-
tag och liknande.
Om du inte är varaktigt boende i Sverige gäller 
försäkringen enbart för skada som inträffat i 
Sverige. 

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som 
inte omfattas av din försäkring, se det fullständiga 
villkoren för mer information.

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?
Nedan beskriver vi några exempel på 
begränsningar i din försäkring, se det 
fullständiga villkoren för mer information.



När och hur ska jag betala?

Premien för långreseförsäkringen ska betalas innan avresa. Betalning kan ske via faktura eller autogiro.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

Försäkringen börjar gälla den dagen som du väljer (avresedagen). Försäkringen gäller fram tills den dagen du valt att 
försäkringen ska upphöra.

Hur säger jag upp avtalet?

Försäkringsavtalet upphör att gälla per automatik det datum som vi avtalat. Du får även säga upp din försäkring med 
omedelbar verkan om försäkringsbehovet bortfaller eller om det inträffar en annan liknande omständighet. Kontakta 
Moderna Försäkringar om du vill avsluta din försäkring innan försäkringsperiodens slut.

Vilka är mina skyldigheter?

- Betala försäkringspremien för långreseförsäkringen innan avresa.
- Försäkra dig om att din hemförsäkring är ikraft och gällande under hela resan.
- Du ska inte företa resa i strid med medicinska råd av läkare.
- Agera på sådant sätt att du utsätter dig för risken att skadas. Du ska till exempel inte tillgripa eller hota om våld, ge 

dig in i eller stanna kvar i situationer eller miljöer där bråk uppstått, riskerar att uppstå eller vanligen förekommer, 
uppträda provocerande i tal eller handlingar.

- Du ska inte göra dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och som har samband med skadan.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen.


