Förköpsinformation
Information om de försäkringsprodukter offerten omfattar
People Abroad
Det här är en sammanfattning av vad försäkringen People abroad omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar och
säkerhetsföreskrifter. Dessa framgår under rubriken ”Viktiga restriktioner och undantag”. Du har rätt att få denna information innan du köper
försäkringen och är därför viktigt att du läser den tillsammans med offerten för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. De fullständiga
villkoren hittar du på if.se. Du kan också beställa dem genom att kontakta företagscenter. Skador ersätts alltid enligt de fullständiga villkoren.

Översikt

Försäkringen gäller när du ska iväg och arbeta eller studera utomlands som privatperson. Du behöver ha en fast utländsk skolanstalt eller fast utländsk
arbetsgivare. Är familjen med på resan kan även familjemedlemmar försäkras. Du får högst vara 64 år när du köper försäkringen.
Hälsodeklaration
Innan försäkringen börjar gälla måste vi veta din hälsostatus genom att du får fylla i en hälsodeklaration som If använder för att göra en medicinsk
riskbedömning. Om det visar sig att hälsan inte är fullgod kan detta leda till att If erbjuder en försäkring med vissa förbehåll eller med ett höjt pris. I
undantagsfall är det möjligt att If inte kan bevilja försäkring.
Vem gäller försäkringen för?
Vem som är försäkrad framgår av försäkringsbrevet.
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid den försäkrade omfattas av försäkringen. Försäkringen slutar att gälla när hemflyttning sker till
Sverige.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller på i försäkringsbrevet angiven utlandsort. Byter du placeringsland måste du anmäla det till oss. Försäkringen gäller även för resor i
hela världen som är utanför utlandsorten. Resor till och från utlandsorten anses inte som en resa. Det finns särskild omfattning i försäkringen angående
resor. Försäkringen gäller för 45 semesterdagar under en 12 månaders period under avtalstiden. Oavsett antal semesterresor gäller försäkringen i 45
semesterdagar under en 12-månaders period.
Vad är försäkrat?
Vid olycksfall eller sjukdom ersätter försäkringen:

Tandvård
• Ersättning lämnas för tandvård i samband med olycksfall.
• Akut tandvård oavsett orsak (upp till 10 000 kronor) ersätts men då endast den tillfälliga behandlingen för att avhjälpa den akuta situationen.
Hemtransport
• Försäkringen ersätter kostnaden för hemtransport (föreskriven av läkare och godkänd av If) och på grund av medicinska skäl eller dödsfall. Detta gäller
även för medföljande medförsäkrads hemresa.
• Ersättning för hemtransport för ledsagare.

Försäkringsspecifikation

Läke- och resekostnader
• Läkekostnader, läkemedel, sjukhusvård och behandling.
• Hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit.
• Resekostnader i samband med vård och behandling.

Reseavbrott
• Ersätter hemresa vid vissa allvarliga händelser
• Återresa betalas om det är ett ersättningsbart avbrott
Närstående persons resa till utlandsorten vid livshotande tillstånd om läkaren bedömer tillståndet för den försäkrade som livshotande eller vid dödsfall,
ersätter försäkringen
kostnaden för två anhörigas resa till den försäkrade.
Kristerapi
Försäkringen ersätter behandling hos psykolog om du drabbas av en akut psykisk kris på grund av en allvarlig traumatisk händelse.

Villkor

Hemförsäkring
Försäkringen ersätter:
• Stöld och skadegörelse i bostaden.
• Stöld i annan lokal på utlandsorten.
• Stöld av medförd egendom.
• Rån och väskryckning som omedelbart uppfattas.
• Brand och explosion.
• Läckage av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut.
• Naturskador.
• Flygplan som störtar.
• Skada orsakad av vilda djur.
Resgods
Försäkringen lämnar ersättning för:
• Din personliga egendom som du medfört på resa. Även ersättning för kvarglömd egendom ersätts.
• Värdehandlingar ersätts (upp till 16 000 kr).
• Pengar ersätts (upp till 5000 kr).
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Medicinsk och ekonomisk invaliditet vid olycksfall
Om du drabbas av olycksfall som leder till medicinsk eller ekonomisk invaliditet betalar försäkringen ersättning utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Privat ansvar
Om du i egenskap av privatperson blir tilldömd att betala skadestånd för person- eller sakskada betalar försäkringen skadeståndet (upp till 10 Mkr). Det
finns vissa begränsningar i försäkringen bl.a. skada som den försäkrade kan göras ansvarig för som ägare av fastighet eller lägenhet och som förare av
motordrivet fordon

Översikt

Dödsfall vid olycksfall
Skulle du drabbas av olycksfall som leder till döden utbetalas ersättning till de efterlevande utifrån det kapitalbelopp som avtalats.

Privat rättsskydd
Om du i egenskap av privatperson blir indragen i tvist eller rättegång betalar försäkringen rättegång- och ombudskostnader (upp till 250 000 kr). Det
finns vissa begränsningar i försäkringen bl.a. tvist gällande äktenskapsskillnad.
Överfallsersättning
Blir du blir överfallen och tilldömd skadestånd ersätter försäkringen detta skadestånd om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala skadeståndet.
Självrisk
I försäkringen kan du välja en självrisk; 0 kronor, 500 kr, 1 000 kr, 1 500 kr eller 2 000 kr. Vilken självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. I
försäkringsmomenten kristerapi, ansvar, rättsskydd, överfall, medicinsk invaliditet vid olycksfall, ekonomisk invaliditet vid olycksfall och dödsfall är det
ingen självrisk.
Viktiga restriktioner och undantag - Läs om fler viktiga undantag på nästa sida
I försäkringen finns olika restriktioner och undantag som innebär att försäkringen inte gäller i vissa situationer, och hur du ska bete dig för att minska
risken för skada, s.k. säkerhetsföreskrifter. Här nedan får du några av de viktigaste restriktionerna och undantagen. Fullständiga villkor hittar du på
www.if.se.
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Giltighet i krigszoner eller andra farliga områden
• Försäkringen gäller inte om du deltar i ett krig eller väpnad konflikt. • Försäkringen gäller inte för resor till krigszoner eller länder där det finns avrådan
från utrikesdepartementet.

Villkor
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• Undantagen kan tas bort genom en tilläggsförsäkring. Kontakta då If.
Deltagande i idrott på elitnivå
Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion
eller fritidssysselsättning. Undantaget kan tas bort genom en tilläggsförsäkring. Kontakta då If.

Kostnader som inte kan ersättas av försäkringen, (fullständig lista finns i villkoren som du kan hitta på if.se)
• Kostnader för vistelse på hälso- eller rehabiliteringshem och därmed förknippade resor.
• Kostnader för förebyggande hälsovård.
• Kostnader för kontroll under graviditet, komplikationer under graviditet, förlossning, abort, sterilisering fertilitets- eller IVF-behandling.
• Den del av kostnad för vård utom hemmet som svarar mot inbesparade levnadsomkostnader.
• Kostnader för vård och behandling utanför hemlandet när If eller SOS International har beslutat om hemtransport av den försäkrade till den
försäkrades hemland för fortsatt vård och behandling.
• Kostnader som ska ersättas från annat håll, enligt författning, avtal, förordning eller konvention ersätts inte. För den som vårdas i Norden och som inte
har rätt till ersättning från allmän försäkringskassa i Norden betalas bara den kostnad som skulle ha ersatts om rätten hade funnits.
• Kostnader för tandreglering
• Stöld och skadegörelse av stöldbegärlig egendom i annan lokal.

Översikt

Farliga aktiviteter
Försäkringen gäller inte för deltagande i farliga aktiviteter av äventyrskaraktär utan överseende av auktoriserad guide. Undantaget kan tas bort genom
ett tilläggsavtal. Kontakta då If.

Säkerhetsföreskrifter
Ersättning kan sättas ned om den försäkrade påbörjat resa trots att det finns pågående sjukdom som då kan förvärras. Det finns speciella
säkerhetsföreskrifter för hemförsäkringen som t.ex. att fönster och dörrar ska vara låsta när bostaden lämnas, likaså får inte nyckel lämnas kvar eller
gömmas i närheten av bostaden. Fullständig lista finns i försäkringsvillkoren.
Vid skada
Om du drabbas av en sjukdom eller olycksfall i utlandet, kontakta SOS International. De kan t.ex. ordna sjuktransporter, sköta kontakten med sjukhus
och läkare och ställa betalningsgarantier när det krävs.

Om vi inte kommer överens
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.
Ifs kundombudsman
Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Du kan också vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.

Försäkringsspecifikation

Råd och hjälp vid köp
Har du frågor om försäkringen är du välkommen att ringa till vårt kundcenter på 0771-56 00 00.

Personförsäkringsnämnden
Du kan även vända dig till Personförsäkringsnämnden som är en branschgemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk
bedömning.
Domstol
Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.
Råd och hjälp vid klagomål
För råd och hjälp vid klagomål kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst på hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller
till Konsumenternas Försäkringsbyrå på konsumenternas.se

Personuppgifter
If Skadeförsäkring AB hanterar personuppgifter. Mer detaljerad information om detta finns på www.if.se/hantering-av-personuppgifter
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