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Vad ingår i försäkringen?  

Försäkringen omfattar skador på lös egendom på grund av föl-
jande händelser: 

 Skador till följd av naturfenomen (t.ex. storm, hagel, stört-

regn och översvämning) samt eldsvåda, rök, sot, blixtned-
slag och explosion. 

 Skada på elektrisk anordning som orsakats av ett elektriskt 

fenomen (kortslutning, jordslutning, överspänning) 

 Skador till följd av stöld eller skadegörelse i bostaden 

 Skador till följd av stöld eller skadegörelse utanför bostaden 

 Plötslig och oförutsedd yttre skada  

Försäkringen omfattar även: 

 Kostnader för läkarvård vid sjukdom och olycksfall 

 Nödvändiga och skäliga merkostnader för evakuering till 
Sverige om du befinner dig i ett område utomlands där det 
utbryter krig eller krigsliknande tillstånd, uppkommer en 

naturkatastrof eller utbryter en epidemi om förhållandena 
är sådana att UD rekommenderar alla svenska medborgare 
att lämna området.  

 Kris – kristerapi om du utsätts för en i villkoret ersättnings-
bar skadehändelse  

  Ansvarsförsäkring  

 Rättsskyddsförsäkring  

 Överfallsskydd 

 

 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar exempelvis inte  

 djur, motorfordon, husvagnar, släpvagnar, andra motordrivna 
fordon, vattenområden, bryggor eller strandkonstruktioner 

 egendom som tillhör ett företag 

 fast egendom/inredning 

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

Ersättning lämnas exempelvis inte för 

 sjukdom eller skada som du visat symtom på innan du påbör-

jade resan 

 resa utanför vistelseorten som är längre än 45 dagar 

Ersättning kan komma att sättas ned om du inte följer följande 

säkerhetsföreskrifter 

 Du får inte handskas med levande ljus, eld eller glöd på ett 
sätt att stor risk för brand uppstår 

 Du ska se till att kranar är täta när de är stängda och inte an-
vänds 

 Bostaden ska vara låst när du inte är där 

 Stöldbegärlig egendom får inte förvaras i biutrymme och ska 
vara under uppsikt eller inlåst 

 Otursmomentet gäller inte för pengar, värdehandlingar eller 

lånad egendom. Du måste hantera egendomen så att den inte 
utsätts för betydande risk att skadas eller förloras 

Från rättsskyddet ersätts exempelvis inte  

 för tvist som har samband med den försäkrades yrkes- eller 
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet 

 tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad 

partner eller sambo med (med undantag för vissa vårdnads-
tvister) 

Från ansvarsskyddet ersätts exempelvis inte 

 något som har samband med den försäkrades yrkes- eller 
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet 

     

Bo Utomlands försäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ) Produkt: If Bo Utomlands 
 

 

 

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument. Förköpsinformation och de fullständiga villko-
ren finns att hitta på if.se.  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Försäkring vid tillfällig vistelse utomlands med anledning av arbete eller studier. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader i samband med 

akut sjukdom och olycksfall som inträffar under din utlandsvistelse. Dessutom kan du få ersättning för dina saker vid stöld eller skada. Utöver detta 
ingår ansvars- och rättsskydd samt överfallsskydd. Försäkringen gäller för vistelser upp till fem år, därefter upphör försäkringen att gälla.  
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Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller för den period och den vistelseort som framgår av försäkringsbrevet.  

 Försäkringen gäller i hela världen för semesterresor i upp till 45 dagar som utgår ifrån vistelseorten. 

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

- När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs. 

- Betala försäkringspremien inom utsatt tid,. 
- Följa säkerhetsföreskrifterna.  
- Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen.  

- Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If. 

     

 
När och hur ska jag betala? 

If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan. Försäkringen måste vara betald för att börja gälla.  

Försäkringen kan betalas via e-faktura helårsvis eller halvårsvis.  

     

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska starta. Försäkringen måste vara betald för att 
börja gälla. Försäkringen gäller tills vidare, men som längst i fem år. Därefter upphör försäkringen att gälla.  

 
Försäkringsskyddet kan sägas upp av försäkringstagaren genom mejl eller via telefon när försäkringsbehovet upphör.  

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen. 
Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligt eller via telefon.  

 


