FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR
Kompletterande eller heltäckande försäkring
Flexibel med valbara moment

R E S E F Ö R S Ä K R IN G

Grupprabatt

15%

Barnrabatt

50%

2014-03-01

Säkerhet över alla gränser

100 % TRY GG HET

AN
FÖR SÄK RA DIG RÄT T UN DER RES

Tecknar du Goudas Reseförsäkring får du 100 % trygghet under din resa. Blir
du sjuk eller råkar ut för en skada, finns kompetenta medarbetare på vår egen
alarmcentral redo att hjälpa dig dygnet runt oavsett vart i världen du befinner
dig. På alarmcentralen kommer du i kontakt med våra läkare, sjuksköterskor
och krispsykologer som hjälper dig om olyckan är framme.

När du ska ge dig iväg på en resa är det viktigt att du är rätt försäkrad, om
olyckan skulle vara framme. Med Goudas Reseförsäkring är du täckt om du
blir sjuk, skadad eller drabbas av en olycka. Försäkringen innehåller också ett
olycksfallsskydd med rätt till invaliditetsersättning samt mycket mer. Läs mer
om försäkringens innehåll i täckningsöversikten på sida 5.

FLE XIB EL FÖR SÄK RIN G

VAD FÖR SÄK RIN GEN TÄC KER

Du kan själv bestämma hur ditt försäkringsskydd ska se ut. Försäkringen är
flexibel och kan tecknas som heltäckande försäkring eller som ett komplement till din hemförsäkring. Den är dagsbaserad och tecknas upp till ett år.
Du kan göra vissa frånval i försäkringens omfattning som gör att premien blir
billigare.

ER GRU PP
FÖR ENS KIL D PER SON , FAM ILJ ELL
Oavsett om du reser ensam eller med ressällskap passar försäkringen. Är ni
fler än 10 personer som reser tillsammans lämnas 15 % i rabatt.

BAR NR ABATT
Vi lämnar 50 % rabatt för barn som är under 14 år och som reser men minst
en vuxen. Barnrabatten gäller när barn och vuxen är tecknade på samma
försäkring.

ÄVE NTY RLI GA SPO RTE R
Är du försäkrad hos Gouda kan du känna dig trygg under resan. Om du till
exempel ska hoppa Bungy jump eller fallskärm, så täcker vi dina kostnader
för vård och hemtransport om du skulle skada dig. Denna omfattning ingår
alltid i den heltäckande försäkringen, utan att du behöver göra något tillval.
Se fullständiga villkor för att se vilka sporter som omfattas.

Försäkringen är flexibel så att den lätt ska kunna anpassas efter ditt försäkringsbehov, oavsett hur länge du ska vara på resande fot. Den kan tecknas
som heltäckande försäkring eller som ett komplement till ditt resskydd som du
har via din hemförsäkring.

HELTäCKANDE FÖRSäKRING
Kan tecknas från resans dag 1 eller 46 (från det att hemförsäkringens
resskydd slutat gälla)
Saknar du en hemförsäkring eller vill ha ett mer komplett resskydd rekommenderar vi att du tecknar vår heltäckande försäkring. Den kan tecknas från
dag 1 och upp till 365 dagar. Har du ett resskydd via din hemförsäkring som
du vill nyttja och resan är längre än 45 dagar, kan du teckna heltäckande
försäkring för resterande resdagar.

KOMpLEMENT TILL HEMFÖRSäKRING
Kan tecknas för resans första 45 dagar
Har du en hemförsäkring som innehåller ett resskydd, kan du teckna vårt
komplement till hemförsäkringen. Vi kompletterar då din hemförsäkrings
resskydd under resans första 45 dagar och ersätter bland annat självrisken
i hemförsäkringen, samt att du får ytterligare moment som olycksfallsskydd,
extra egendomsskydd och mycket mer. Understiger skadan självrisken i din
hemförsäkring ersätter vid dig från första kronan. Är din resa längre än 45
dagar kan du teckna heltäckande försäkring för resterande dagar.

FRåNVAL
Egendomsskydd och Semestergaranti
I både heltäckande försäkring och komplement till hemförsäkring, kan du göra
vissa frånval som du inte har behov av, för att få en billigare försäkring. Du kan
välja bort momenten egendomsskydd och semestergaranti (observera att
semestergarantin endast kan tecknas för resor kortare än 45 dagar).
I täckningsöversikten på sida 5 kan du läsa mer om vad respektive moment
omfattar.

Köp din försäkring via din resebyrå
på www.gouda-rf.se
eller per telefon 08-615 28 00

EGENDOMSSKYDD
Har du tecknat försäkringen med egendomsskydd innebär det att dina saker
du har med dig på resan är försäkrade vid skada, inbrott och stöld. Även saker
du inhandlar under resan är försäkrade. Se försäkringsbelopp i täckningsöversikten på sida 5, samt mer information i de fullständiga villkoren.
SEMESTERGARANTI
Semestergarantin innebär att du försäkrar din semester. I momentet ingår
ersättning vid försening, bagageförsening, ersättning för förstörda semesterdagar om du t.ex. blir sjuk och inte kan nyttja dina resdagar som planerat. Du
får även ersättning om du inte kan delta i en planerad aktivitet på grund av
sjukdom eller skada samt ersättning för att hyra sportutrustning om din egna
till exempel blivit försenad.

SJÄ LVR ISK
Försäkringen gäller helt utan självrisk oavsett val av omfattning.

GEO GRA FIS K OM FAT TNI NG
Försäkringen tecknas för premieområde Europa eller Världen.

BRA ATT VETA
• Det viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilken
omfattning du behöver, så att du är rätt försäkrad.
• Försäkringen ska vara tecknad och betalad innan utresa.
• När du tecknat din försäkring och betalat premien, kommer du att få ett
sms tillsänt till din mobiltelefon med ditt försäkringsnummer, telefonnummer till alarmcentralen med mera. Detta för att öka din trygghet på resan,
då du bara är ett knapptryck från att få hjälp.
• Försäkringen täcker även vid akut försämring av kronisk sjukdom, om
sjukdomstillståndet varit stabilt de senaste 6 månaderna före det att
försäkringen börjat gälla.
• Har du tecknat försäkring för en viss period, men väljer att förlänga din
resa, kan du kontakta oss så hjälper vi dig att förlänga din försäkring tills
dess att du kommer hem. Glöm inte att kontakta oss innan din nuvarande
försäkringsperiod går ut.
• Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering, aktuellt
villkorsnummer framgår av ditt försäkringsbrev. Detta är endast en kortfattad beskrivning av försäkringsprodukten. Fullständiga villkor hittar du på
vår hemsida, www.gouda-rf.se.

Köp din försäkring via din resebyrå
på www.gouda-rf.se
eller per telefon 08-615 28 00

GRuNDTäCKNING

KOMpLEMENT
till hemförsäkring
dag 1 till 45

FuLLT SKYDD
dag 46 till 365 eller
dag 1 till 45/365

VåRD
Akut läkar-/sjukhusvård

2.000 kr

Akut tandläkarvård

2.000 kr

Sjuk-/hemtransport

2.000 kr

Anhörigs resa till försäkringstagare

2.000 kr

Resekostnader för att besöka
nära anhörig

2.000 kr

OLYCKSFALL – INVALIDITETSBELOpp
Invaliditet
Dödsfall
Hjälpmedel

Nödvändiga och
skäliga kostnader

I HÄN DEL SE AV SKA DA

400.000 kr
25.000 kr
25.000 kr

400.000 kr
25.000 kr
25.000 kr

ANSVARSSKYDD

10.000 kr

5.000.000 kr

10.000 kr

500.000 kr

RäTTSSKYDD

10.000 kr

100.000 kr

KRISHjäLp

10.000 kr

10.000 kr

EVAKuERING

2.000 kr

50.000 kr

KOMpLEMENT
till hemförsäkring
dag 1 till 45

FuLLT SKYDD
dag 46 till 365 eller
dag 1 till 45/365

personlig lösegendom
(varav kontanter 2.000 kr)

2.000 kr

25.000 kr
(barn 10.000 kr)

Färdbiljetter

2.000 kr

20.000 kr

Resehandlingar

2.000 kr

10.000 kr

Kompletterande egendomsersättning

10.000 kr

-

Merkostnader

2.000 kr

2.000 kr

EGENDOMSSKYDD *

SEMESTERGARANTI **
Komma ikapp resan

OBS! Vid resor längre än 45 dagar där du ska nyttja resskyddet i hemförsäkringen de första 45
dagarna, kan komplement till hemförsäkring tecknas. Då gäller ersättningsnivåerna i den vänstra
spalten under dag 1-45, för att sedan övergå till att att täcka enligt nivåerna i den högra spalten
för resterande restid.

ÖVERFALLSSKYDD

VALBARA MOMENT

*) Möjlig att välja bort för att minska premien
**) Endast möjlig att teckna för resor kortare än 45 dagar och kan väljas bort för att minska premien

30.000 kr
(fam . 100.000 kr)

Försening mer än 4 tim

300 kr (barn 100 kr)

Försening mer än 12 tim

500 kr (barn 250 kr)

Bagageförsening utresa
4/12/24 tim

300/500/500 kr

Se vänster spalt

Bagageförsening hemresa 4/12 tim

300/400 kr

Förstörd semester - dagsersättning
/ny resa

30.000 kr
(fam . 100.000 kr)

(Endast möjlig vid
resor kortare än 45
dagar)

HjäLp på pLATS
Blir du sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall ber vi dig kontakta Goudas
alarmcentral, så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt och på bästa sätt. Har
du tecknat komplement till hemförsäkring, ska du vid akut sjukdom, skada eller olycksfall under resans dag 1-45 kontakta den alarmcentral som är knuten
till ditt hemförsäkringsbolag.

SjuKVåRDSuppLYSNING
Blir du sjuk under din resa eller känner dig orolig för ditt tillstånd, men känner
att det inte är tillräckligt akut för att gå till en läkare, kan du kontakta Goudas
alarmcentral dygnet runt för sjukvårdsupplysning. Vi är specialiserade på
reseförsäkring och har alltid medicinsk kompetent personal på plats för att
hjälpa dig.

GLÖM INTE ATT DOKuMENTERA DIN SKADA
Om du råkar ut för något under din resa, kom ihåg att dokumentera skadan.
Vid skadereglering behöver vi behörigt underlag som exempelvis läkarintyg,
polisrapport eller dylikt för att kunna reglera din skada.
I de fullständiga villkoren finner du en guide som beskriver hur du ska gå till
väga vid en skada.

KON TAK T
Goudas alarmcentral

Gouda Reseförsäkring

Gouda Alarm 24-timmars assistans

Anslutningsskydd

2.000 kr

Telefon: + 45 33 15 60 60

Telefon: + 46 8 615 28 00

Hyra av sportutrustning

5.000 kr

Telefax: + 45 33 15 60 61

Telefax: + 46 8 641 84 80

återbetalning av aktivitetskostnad

10.000 kr

E-mail: alarm@gouda-rf.se

E-mail: claims@gouda-rf.se

Självrisk hyrd bil, båt, mc, moped
eller cykel

10.000 kr

Sejrögade
A.C. Mayers7Vænge 9

Wollmar Yxkullsgatan 14

10.000 kr

2100
Köpenhamn
DK-2450
København SV

118 50 Stockholm

DENMARK

SWEDEN

Självrisk hem-/villa-/bilförsäkring
Självrisk reseskydd hem-/villaförsäkring

2.000 kr

Oförutsedda kostnader

2.000 kr

GOUDA RESEFÖRSÄKRING
GoudaReseförsäkring
Reseförsäkring
Gouda
är en svensk filial till den holländska försäkringskoncernen
De Goudse Schadeverzekeringen
och 1994
är etablerad
i Norden
Gouda Reseförsäkring
är etablerad i NordenN.V.
sedan
och är en
del
sedan
I Sverige
är Gouda en av de
ledande aktörerna
marknaden
av den1994.
norska
försäkringskoncernen
Gjensidige.
I Sverige på
är Gouda
en av
för
privatsom tjänstereseförsäkringar.
Koncernen
blidades
1924
de såväl
ledande
aktörerna
på marknaden för såväl
privat- som
tjänstereseoch
försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.
försäkringar
Goudas ambition är att erbjuda den svenska marknaden de mest omfattande och prisvärda reseförsäkringsprodukterna, vilka ger 100 % trygghet
för såväl privatpersoner som grupper och affärsresenärer.
EGEN ALARMCENTRAL – GOUDA ALARM
Goudas alarmcentral ger dig assistans under dygnets alla timmar. Du får
kompetent och personlig service av våra rutinerade servicekoordinatorer
som är redo att hjälpa dig, oavsett var du befinner dig i världen. Alarmcentralen har all nödvändig kompetens knuten till sig i läkare, specialister,
sjuksköterskor och krismedarbetare.
Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen (när du tecknat heltäckande försäkring):
• All kontakt med sjukhus
• Betalningsgaranti, så att du slipper lägga ut egna pengar vid vårdbesök
(om det godkänns av vårdgivaren)
• Övervakad behandling, så att du får rätt vård
• Kommunikation med dig, din familj och ambassader
• Organisation av transport till hemlandet
TECKNA FÖRSÄKRING
Har du frågor eller vill köpa försäkring vänligen kontakta din resebyrå
eller Gouda direkt på telefon 08-615 28 00. Du hittar mer information om
försäkringen på www.gouda-rf.se.

Gouda Reseförsäkring

E-mail: info@gouda-rf.se

Wollmar Yxkullsgatan 14

Web: www.gouda-rf.se

118 50 STOCKHOLM

E-mail:Reseförsäkring
info@gouda-rf.se
Gouda
ägs av

Telefon: + 46 8 615 28 00

Web: www.gouda-rf.se
Gjensidige
Forsikring ASA, Norge,

Telefax: + 46 8 641 84 80

Org.nr:filial.
516402-7897
svensk
Org.nr.: 516407-0384

Agentinfo

Säkerhet över alla gränser

