
INFORMATION OM DIN FÖRSÄKRING

Bästa kund,

Härmed vill vi gärna informera dig om försäkringsgivarens identitet och väsentligt innehåll 
i försäkringsavtalet (artikel 3 i försäkringsavtalet).

Vem är din avtalspartner? 
Risktagare för den aktuella försäkringen är: Helvetia Schweizerische Versicherungsge-
sellschaft AG, Dufourstrasse 40, CH-9001 St. Gallen, Schweiz. Ansvarig för denna 
försäkring är: Europäische Reiseversicherung (kallad ERV i de Allmänna försäkringsvill-
koren), en filial till Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG med huvud-
kontor på St. Alban-Anlage 56, Postfach, CH-4002 Basel, Schweiz.

Vem är försäkringstagare?
Försäkringstagare är HHD AG med säte på adress Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg.

Vilka risker är försäkrade och vilken omfattning har försäkringsskyddet?
De händelser som förpliktigar ERV till kompensation framgår av motsvarande allmänna 
försäkringsvillkor (AVB).

Vilka personer är försäkrade?
På grundval av det kollektivförsäkringsavtal som tecknats med försäkringstagaren ga-
ranterar ERV försäkringsskydd för de personer som finns angivna på försäkringsbekräf-
telsen samt en direkt rätt till anspråk i samband med försäkringsersättningarna. De 
försäkrade personerna framgår av försäkringsbekräftelsen och de allmänna förs-
äkringsvillkoren.

Hur hög är premien? 
Hur hög premien är beror på respektive försäkrade risker och önskat skydd. Hur hög 
premien är framgår i försäkringsbekräftelsen och betalas av försäkringstagaren.

Vilka försäkringsförmåner tillhandahålls?
Nivån respektive högsta gräns och typ av försäkringsersättning framgår i försäkrings-
brevet eller motsvarande allmänna försäkringsvillkor. Detsamma gäller för eventuella 
självrisker och väntetider.

Hur högt är premiebeloppet?
Premiebeloppet beror på valt försäkringsskydd och försäkrade risker. Information om 
premien och lagstadgade kostnader och avgifter (t.ex. schweiziskt frimärke) boknings-
bekräftelsen, riktlinjerna eller premiefakturan. 

Vilka skyldigheter har den försäkrade personen?
Den försäkrade personens grundläggande skyldigheter omfattar exempelvis följande:
•   En skada måste omedelbart meddelas till ERV.
•   Vid utredningar hos ERV, exempelvis vid utredning av en skada, ska försäkringstagaren 

och försäkrade personer samarbeta (samarbetsplikt).
•   Vid skada ska skäliga åtgärder vidtas för att minska och klarlägga skadan (skyldighet 

att lindra skadan).
•   Om en ändring av avgörande villkor som framgår av försäkringsavtalet och försä-

kringsbrevet leder till en förhöjd risk föreligger skyldighet att omgående informera 
ERV om detta (riskökning). 

När börjar och slutar ditt försäkringsavtal?
Avtalet börjar från det datum som står i försäkringsavtalet eller bokningsbekräftelsen, 
dock tidigast när resan inleds.
Avtalet upphör på det datum som står i försäkringsavtalet eller bokningsbekräftelsen, 
dock senast när resan avslutas.

Varför bearbetas, vidarebefordras och lagras personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlas?
Insamling och behandling av uppgifter används för hantering av försäkringsverksamheten, 
för distribution, försäljning, administration och förmedling av produkter / tjänster samt 
för utveckling av försäkringsavtal och alla därmed förbundna sidoverksamheter.

Data samlas in, bearbetas, lagras och raderas fysiskt och / eller elektroniskt i enlighet 
med lagstiftarens föreskrifter. Uppgifter som gäller affärskorrespondens ska sparas under 
minst 10 år efter upplöst avtal och skadeuppgifter ska sparas minst 10 år efter avslu-
tat skadeärende.

I allmänhet behandlas följande datakategorier: Uppgifter som rör intressenter, kunder, 
avtal, skador, hälsa, skadade och anspråkställare samt inkasso.

ERV äger rätt att i den utsträckning som krävs vidareförmedla alla dessa uppgifter till 
med- och återförsäkrade, myndigheter, försäkringsbolag och -institutioner, centrala 
informationssystem hos försäkringsbolag, andra enheter i företagskoncernen, samar-
betspartners, sjukhus, läkare, externa sakkunniga och andra berörda i hem- och utlan-
det samt att samla in uppgifter från alla dessa instanser. Fullmakten omfattar särskilt 
fysisk och/eller elektronisk förvaring av uppgifter, användning av uppgifter för faststäl-
lande av premien, för klarläggande av risker, för behandling av försäkringsfall, för 
bekämpning av missbruk, för statistiska analyser samt, inom företagskoncernen inklusive 
samarbetspartners, även för marknadsföringsändamål och utformning av kundprofiler 
som har till syfte att kunna erbjuda individuella produkter till sökande.

Andra saker man måste beakta?
Konkret försäkringsavtal gäller alltid.

För enkelhetens skull används maskulin form i texten med feminin form omfattas natur-
ligtvis i full utsträckning.

Vid tvivel gäller endast den tyska versionen för tolkning och innehåll av samtlig dokumen-
tation.
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1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER                                                    

1.1 Försäkrade personer
  Försäkrade personer är de personer som anges på försäkringstagarens bok-

ningsbekräftelse samt alla personer som medföljer dessa under försäkringens 
giltighetstid och som under samma tid bor i det hyresobjekt som har bokats 
genom försäkringstagaren.

1.2 Giltighetsområde, giltighetstid
 a)  Försäkringen gäller i hela världen. 
 b)  Försäkringen täcker de försäkrade personerna under tur- och returresan 

samt under vistelsen i hyresobjektet. 
 c)   Försäkringens varaktighet är begränsad till tidsperioden som anges i försä-

kringsavtalet eller bokningsbekräftelsen, med början från avresan från fast 
bostadsort och slutar vid resans slut (högst 45 dagar).

1.3 Allmänna undantag
 Ej försäkrade händelser är de,
 a)    som redan har inträffat eller som var kända vid bokningen av hyresobjektet. 

Med förbehåll för bestämmelserna enligt punkt 2.2 C;
 b)  som uppstår i samband med sjukdom eller olycka som vid inträffande inte 

fastställs av läkare och där läkarintyg saknas;
 c)   där en sakkunnig (specialist, läkare osv.) som intygar att en olycka har in-

träffat direkt gynnas av detta eller är släkt eller besläktad med den försäk-
rade personen;

 d)  som är en följd av krigshändelser eller kan härröras till terrorism;
 e)  som är relaterade till kidnappningar;
 f)   som är en följd av myndighetsbestämmelser (kvarhållande eller utreseförbud, 

stängning av luftrum osv.);
 g)  som inträffar i samband vid deltagande i
   • tävling, lopp, rally eller träning med motorfordon eller båt, 
   •  tävlingar eller träning i samband med professionell sport eller extremsport,
   • vandringsresor eller bergsturer på en sovhöjd på över 4 000 m ö. havet,
   • expeditioner,
   •  djärva handlingar (våghalsighet) där man medvetet utsätter sig för mycket 

stora risker;
 h)   som uppstår vid framförande av ett motorfordon eller en båt utan lagstadgat 

och giltigt förarbevis eller när en ansvarig medföljande person som innehar 
sådant bevis inte är närvarande;

 i)   som orsakas av uppsåtligt eller grovt oaktsamt handlande eller underlåtenhet 
eller som beror på att allmänt gällande krav på noggrannhet inte beaktas;

 k)   som uppstår under påverkan av alkohol, droger, narkos- eller läkemedels-
produkter;

 l)   som beror på uppsåtligt begångna brott eller överträdelser eller försök till dessa;

ERV-reseskydd



 m) som omfattar självmord, självstympning eller försök till något av detta;
 n)   som orsakas på grund av någon slags joniserande strålning, i synnerhet i 

samband med kärnreaktioner.

1.4 Anspråk mot tredje part
A  Om den försäkrade personen skadas av en ansvarig tredje part eller dennes 

försäkringsgivare utgår ersättning som grundas på detta avtal. Om ERV träder 
in i den ansvariges partens ställe måste den försäkrade personen överföra sina 
ansvarsanspråk upp till nivån för utläggen till ERV.

B   Om det finns flera försäkringar (frivillig eller obligatorisk försäkring) tillhandahåller 
ERV sina tjänster subsidiärt såvida inte även den andre försäkringsgivarens försä-
kringsvillkor innehåller en subsidiärklausul. I detta fall gäller lagbestämmelserna 
i den dubbla försäkringen.

C  Om det finns flera försäkringar hos koncessionsbolag ersätts kostnaderna endast 
en gång.

1.5 Ytterligare bestämmelser
A Anspråk preskriberas 2 år efter att en skada har uppstått.
B  Som laga domstol kan den anspråksberättigade personen endast välja sin hemvist 

eller ERV:s säte, Basel.
C  Ersättningar från ERV som erhållits på felaktig grund ska tillsammans med därigenom 

uppkomna omkostnader återbetalas inom 30 dagar.
D  Försäkringsavtalet styrs enbart av schweizisk lag, i synnerhet lagen om försä-

kringsavtal (VVG).
E  ERV betalar endast ut sina ersättningar i CHF. Vid omräkning av utländska valutor 

används växelkursen för den dag då dessa kostnader ska betalas ut till den 
försäkrade personen.

1.6 Skyldigheter i händelse av skada (hanteringen sker på engelska)
A Kontakta
 •  i händelse av skada till skadekundtjänsten hos ERV, postbox, CH-4002 Basel, 

telefon +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch, 
 •  i nödfall till larmcentralen med dygnet runt service, antingen via nummer 

+41 848 801 803 eller via gratisnumret +800 8001 8003,  
Fax +41 848 801 804. De står till ditt förfogande dygnet runt (även på sön-
dagar och helgdagar). LARMCENTRALEN ger dig råd om lämpligt förfarande 
och organiserar nödvändig hjälp.

B  Den försäkrade / anspråksberättigade personen ska före och efter en skadehändelse 
göra allt som kan bidra till att avvärja eller minimera en skada samt utreda den.

C Försäkringsgivaren
 • ska omedelbart få tillgång till begärd information, 
 • lämna in nödvändiga dokument och
 •  ange betalningsinformation (IBAN för bank- eller postkonto) – om betalnings-

information saknas debiteras den försäkrade personen för överföringskostna-
derna.

D  I händelse av sjukdom eller olycka ska en läkare omedelbart uppsökas. Läkaren 
ska informeras om resplanerna och dennes föreskrifter ska följas. Den försäk-
rade / anspråksberättigade personen måste befria behandlande läkare från 
tystnadsplikten gentemot försäkringsgivaren.

E  Vid otillbörligt brott mot skyldigheter i händelse av skada har försäkringsgivaren 
rätt att minska ersättningen med det belopp som den hade sänkts med under 
korrekta förhållanden.

F Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet bortfaller om
 • osanna uppgifter lämnas avsiktligt,
 • fakta har dolts,
 •  nödvändiga underlag (bl.a. polisrapport, förteckning över samtliga föreliggande 

fakta, bekräftelser och kvitton) försummas, 
 om det därigenom uppstår en nackdel för försäkringsgivaren.

2 SOS-SKYDD FÖR RECEINCIDENTER                                         
 
2.1 Särskild bestämmelse, giltighetsområde, giltighetstid
  Kroniskt sjuka måste omedelbart före bokning av en resa kunna intyga att hin-

der för resa inte föreligger genom att uppvisa ett läkarintyg. Försäkringsskyddet 
gäller över hela världen under försäkringens giltighetstid som anges i försäkrings-
brevet eller bokningsbekräftelsen, högst 45 dagar.

2.2 Försäkrade händelser
A  ERV tillhandahåller försäkringsskydd när den försäkrade personen måste avboka, 

avbryta eller förlänga resan till följd av en av följande händelser:
 a)   oförutsägbar allvarlig sjukdom, allvarlig skada, svår graviditetskomplikation 

eller dödsfall
   • en försäkrad person,
   • en medresenär,
   • icke-medresenär som står nära den försäkrade, 
   •  som gäller den direkt ställföreträdande på arbetsplatsen vilket innebär att 

den försäkrade personen måste infinna sig där;
 b)  strejk (med förbehåll för aktivt deltagande) på planerad resrutt i utlandet. Alla 

slags oroligheter, karantäner, epidemier eller force majeure på resmålet om 
detta innebär en konkret fara för den försäkrade personens liv och egendom, 
som därmed gör att det är omöjligt eller orimligt att fortsätta resan;

 c)   allvarlig skada på den försäkrades egendom på bostadsorten på grund av 
eldsvåda, oväder, inbrott eller vattenskada vilket innebär att den försäkrade 
måste vara hemma;

 d)  Maskinskada på bokad eller utnyttjad kollektivtrafik på grund av tekniska 
fel, förutsatt att programenlig fortsättning av resan inte kan garanteras. 
Förseningar eller omvägar av bokad eller utnyttjad lokaltrafik gäller inte som 
maskinskada. 

 e)   krigshändelser eller terroristattacker inom 14 dagar efter den första före-
komsten, förutsatt att den försäkrade överraskas av dem utomlands;

 f)   stöld av biljetter, pass eller ID-handling: Endast tjänster enligt punkt 2.3 B 
h) är försäkrade.

 g)  om fordonet som den försäkrade personen använder på hemorten drabbas 
av en trafikolycka eller punktering eller blir stulen. 

B  Om personen, som avbokar, avbryter eller förlänger resetjänsten genom en 
försäkrad händelse, varken är släkt eller besläktad med den försäkrade personen 
föreligger ersättningsanspråk endast om den sistnämnda skulle vara tvungen 
att resa ensam.

C  Om den försäkrade personen lider av en kronisk sjukdom utan att detta för den 
skull tycks vara ifrågasatt vid tecknandet av försäkringen resp. vid bokning av 
resan eller innan den inleds betalar ERV de uppkomna försäkringskostnaderna 
om resan måste avbokas, avbrytas eller förlängas på grund av en oförutsedd, 
mycket akut försämring av denna sjukdom eller om denna kroniska sjukdom 
leder till döden (förbehållet punkt 2.1).

2.3 Försäkrade förmåner
A  Måttgivande för bedömningen av ersättningsanspråk är den händelse som utlöser 

avbokning, avbrott eller förlängning av den bokade resan. Händelser som inträffar 
före och efter beaktas inte.

B När de försäkrade händelserna inträffar övertar ERV
 a)  kostnaderna
   • för transport till närmaste sjukhus lämpligt för behandlingen,
   •  en medicinsk assisterad akuttransport till ett lämpligt sjukhus för behandling 

på den försäkrades hemort.
    Endast läkare från ERV tar beslut om behov, typ och tidpunkten för dessa tjänster;
 b)  kostnaderna för nödvändig sök- och räddningsaktion upp till 10 000 CHF –

per person, om den försäkrade personen saknas eller måste räddas (utanför 
den stat där den försäkrade bor);

 c)   organisationen och kostnaderna för formaliteterna som myndigheterna för-
fogar över om en försäkrad person dör på resan. Dessutom övertar ERV 
kostnaderna för kremering utanför hemlandet eller merkostnaderna för att 
uppfylla det internationella avtalet om liktransporter (minimikrav som zink-
korg eller -beklädnad) samt för returen av kistan eller urnan till den försäk-
rade personens senaste hemort;

 d)  kostnaderna för tillfälligt återvändande till hemorten upp till 3 000 CHF – per 
person (tur- och returresa för maximalt 2 försäkrade personer), om en tids-
begränsad vistelse med returresa har bokats i förväg;

 e)   merkostnaderna för en oplanerad returresa på grundval av 1:a klass med 
tåg och ekonomiklass med flyg;

 f)   en återbetalningsbart förskott upp till 5 000 CHF - per person om en försäkrad 
person måste läggas in på sjukhus utomlands (återbetalning inom 30 dagar 
efter återkomsten till hemorten);

 g)  de proportionella kostnaderna för outnyttjad resa (exkl. kostnader för den 
ursprungligt bokade returresan); denna ersättning beräknas på resans pris.

 h)   antingen merkostnaderna för resans fortsättning inkl. för information och kost 
och logi samt kommunikationskostnader för samtal med LARMCENTRALEN 
(under högst 7 dagar) upp till ett belopp på 700 CHF per person 

    eller utnyttjandet av en hyrbil upp till 1 000 CHF oavsett hur många personer 
som använder hyrbilen;

 i)   resekostnaderna (ekonomiflyg/medelklasshotell) upp till 5 000 CHR per 
person för 2 personer som står försäkringstagaren nära, om denne måste 
stanna mer än 7 dagar på ett sjukhus utomlands;

 k)   organiseringen för att spärra mobiltelefoner, kredit- och kontokort, dock 
inte kostnaderna som uppstår av detta;

 l)   extra resekostnader upp till maximalt 500 CHF per person om resan inte 
kan fortsätta på grund av en maskinskada, trafikolycka eller vid stöld av 
utnyttjat fordon;

 m)  extra kostnader för en hyrbil (en ersättningsbil i samma kategori) upp till 
maximalt 1 000 CHF, om resan inte kan fortsätta på grund av en maskinskada, 
trafikolycka eller vid stöld av utnyttjat fordon;

C  ERV ta beslut om behov, typ och tidpunkt för dessa tjänster;
D  Vid varje skada som berättigar till ersättning betalar den försäkrade personen 

en självrisk på 20 % av den ersättningsberättigade skadan, dock minst 100 CHF 
som ska dras av på den försäkrades bekostnad. 

2.4 Undantag
A  Den försäkrade personen är skyldig att ta tjänsterna i anspråk enligt punkt 2.3 

om LARMCENTRALEN, och få dessa godkända av LARMCENTRALEN eller ERV. 
Annars är ersättningen begränsad till maximalt 400 CHF per person och händelse.

B Ersättning utgår inte:
 a)   om leverantören (reseföretag, uthyrare, organisatör osv.) ändrar eller avbryter 

den överenskomna tjänsten eller skulle ha behövt ändra eller avbryta den av 
objektiva skäl;

 b)  vid avbokning, avbrott eller förlängning av resan enligt punkt 2.2 A a) utan 
medicinsk indikation (t.ex. vid medicinsk hjälp på plats) eller om ingen läkare 
har rådfrågats på platsen;

 c)   om den sjukdom som var orsak till resans avbokning, avbrott eller förlängning 
var en komplikation eller följd av en medicinsk behandling eller operation 
som var planerad redan när försäkringen började gälla eller vid bokning av 
resan eller innan den inleddes.

2.5 Vid skada
A  För att kräva ersättning av ERV måste LARMCENTRALEN eller ERV omedelbart 

meddelas när en försäkrad händelse inträffar.
B Följande dokument måste skickas in till ERV:
 • bokningsbekräftelse / försäkringsavtal (original eller kopia),
 •  ett läkarintyg med diagnos, officiell attest, intyg om dödsfallet, kvitton, fakturor 

för försäkrade extrakostnader, biljetter och/eller polisrapport (original),
 • kopia av försäkringsavtalet.



3 BAGAGE                                                                                  

3.1 Giltighetsområde, giltighetstid
  Försäkringsskyddet gäller i hela världen under försäkringens giltighet som anges 

i försäkringsavtalet eller bokningsbekräftelsen, och endast så länge och så ofta 
som de försäkrade föremålen befinner sig utanför den försäkrade personens 
bostad.

3.2 Försäkrade föremål
A  Alla föremål som den försäkrade personer tar med sig på resan för eget bruk 

är försäkrade.
B  För musikinstrument, sportutrustning, rullstolar och barnvagnar gäller försäkrings-

skyddet endast under transporten med kollektiv trafik, och så länge som dessa 
föremål befinner sig under transportinstitutionens skydd.

3.3 Inte försäkrade föremål
 Följande är inte försäkrade: 
 a)   Kontanter och biljetter (med förbehåll för punkt 3.5 A d)), värdepapper, be-

vishandlingar och dokument av alla slag (med förbehåll för punkt 3.5 A g)), 
programvara, ädelmetaller, ädelstenar och pärlor, frimärken, handelsvaror, 
varuprover och föremål med konst- och samlarvärde, musikinstrument, motor- 
fordon, släpvagnar, båtar, surfbrädor, husvagnar och flygplan och vardera 
tillbehör;

 b)  föremål som har köpts eller erhållits som gåva (t.ex. souvenirer) som inte 
tillhör det personliga resebehovet;

 c)  värdeföremål som täcks av en speciell försäkring;
 d)  föremål som har tagits med på resan men som inte kan räknas som föremål 

för eget bruk (presenter, varor av tredje part etc.).

3.4 Försäkrade händelser
A Följande händelser är försäkrade:
 • stöld, inbrott, rån,
 • skada, förstörelse,
 • förlust under transport med kollektivtrafik,
 • försenad ankomst (minst 6 timmar) med kollektivtrafik.
B  Vid camping är endast händelser inom officiella campingplatser försäkrade enligt 

punkt 3.4 A.

3.5 Försäkrade förmåner, försäkringsbelopp, självrisk
A ERV ersätter:
 a)   tidsvärdet vid totalskador av försäkrade föremål; som tidsvärde gäller det 

dåvarande anskaffningsvärdet minus en värdeminskning på minst 10 % per 
år från inköpsdatumet, totalt dock högst 60 %;

 b) vid partiell skada kostnaderna för reparation, högst dock tidsvärdet;
 c)  för samtliga värdefulla föremål med maximalt 50 % av försäkringsbeloppet;
 d)  kontanter och biljetter endast i händelse av rån, och enbart upp till 20 % av 

försäkringsbeloppet, dock högst 600 CHF, 1 200 CHF för ersättningsbiljett;
 e)  brott skador upp till 20 % av försäkringsbeloppet;
 f)   glasögon, kontaktlinser, proteser och rullstolar upp till 20 % av försäkrings-

beloppet;
 g)  nyproduktionskostnader vid stöld eller förlust av biljett, ID-kort, körkort, for-

donsbevis eller liknande intyg samt nycklar;
 h)   organiseringen (dock inte kostnaderna) vid stöld resp. förlust av kreditkort 

och mobiltelefoner;
 i)   kostnader för nödvändiga inköp upp till 250 CHF per person vid försenad 

leverans av bagaget via kollektivtrafiken. Vid returresa till hemorten finns 
inget anspråk på skadestånd;

 k)   för inte värdefulla föremål som har lämnats kvar i låsta fordon, båtar eller tält 
upp till 50 % av försäkringsbeloppet, maximalt dock 4 000 CHF per försäkrad 
resa.

B  Försäkringsbeloppet begränsar total ersättning för skador som uppstår under 
försäkringsperioden.

C  Ersättningen för bagaget från alla gällande ERV-försäkringar är begränsad till  
2 000 CHF per resa, 4 000 CHF per enskild person per bokning.

D Den försäkrade personen måste betala självrisken på 100 CHF.

3.6 Undantag
 Ersättningar utesluts:
 a)   för skador på grund av slitage, självskador, väderpåverkan, otillräcklig eller 

bristfällig emballering av föremål;
 b)  för skador som härrör till kvarlämning, förläggning, förlust, borttappande 

eller självförvållande;
 c)   för föremål som har lämnats kvar på en allmänt tillgänglig plats utanför den 

försäkrade personens inflytelseområde, även om det endast är under en kort tid;
 d) för föremål vars förvaring inte motsvarar dess värde;
 e)   för värdefulla föremål som har lämnats kvar i ett fordon, en båt eller tält, 

eller som har överlämnats till en transportinstitution, och så länge som 
dessa föremål befinner sig under transportinstitutionens skydd;

 f)   för föremål som har lämnats kvar i fordon, båtar eller tält under natten (från 
kl. 22 till kl. 6);

 g)  för skador på grund av oroligheter, plundringar, myndighetsarrangemang 
eller strejker.

3.7 Beteende på resan
A Värdefulla föremål måste, när du inte bär eller använder dem, ha lämnats,
 • in till ett turistboende eller en bevakad garderob för förvaring eller
 •  i ett låst rum som inte alla har tillgång till och där förvaras med ett separat 

lås, varvid väskor av alla slag, makeup- och attachéväskor samt smyckeskrin 
inte är lämpliga behållare.

B  Reseinformationen från schweiziska departementet för utländska angelägenheter 
(EDA) till respektive resmål, i synnerhet där kriminalitet och försiktighetsåtgärder 
som hänger samman med dessa, måste beaktas och följas.

3.8 Vid skada
A Den försäkrade personen måste
 •  begära en officiell utredning eller anmäla händelsen hos närmaste polisstation 

inom 24 timmar vid stöld eller rån (polisrapport, förlust av flygbiljett osv.),
 •  ansvarig myndighet (hotelledning, reseledare, transportföretag osv.). måste 

omedelbart bekräfta orsak, omständighet och skadans omfattning i ett besikt-
ningsprotokoll och även begära ersättning där vid skada, försenad leverans 
eller förlust under bagagetransporten,

 •  underrätta omedelbart ERV skriftligen vid hemkomsten från resan och motivera 
kraven.

B Följande dokument ska lämnas in bl.a. till ERV: 
 • besiktningsprotokollet i original (polisrapport, förlust av flygbiljett osv.),
 • originalbekräftelsen, kvitton eller inköpsbevis,
 • kopia av försäkringsavtalet.
C Skadade föremål ska ställas till ERV:s förfogande.

4 FÖRSÄKRING FÖR SJUKVÅRDSKOSTNADER                                      

4.1 Försäkrade personer
  Försäkrade personer är de som står på försäkringsavtalet eller bokningsbekräf-

telsen, såvitt de inte har fyllt 80 år.

4.2 Giltighetsområde
 a)    Försäkringen gäller under tur- och returresan samt under vistelsetiden (totalt 

max. 45 dagar) i bokat hyresobjektet för resor över hela världen, med undantag 
av staten där den försäkrade personen har sin hemvist. 

 b)  Kostnaderna för läkar- och sjukhusvård utomlands betalas i upp till 90 dagar 
över den avtalade försäkringsperioden, om sjukdomen eller olyckan inträffade 
under den försäkrade perioden.

4.3 Försäkrade händelser och förmåner, försäkringsbelopp, självrisk
A  Vid sjukdom eller olycksfall övertar ERV övertar kostnaderna som har uppstått 

i utlandet enligt punkt 4.3 B-H upp till försäkrat belopp, maximalt 50 000 CHF 
per person.

B  ERV ersätter kostnaderna vid sjukdom och olycksfall enligt regionalt giltig sjuk-
kassetaxa vid poliklinisk behandling resp. stationär vistelse på en allmän avdelning 
på sjukhuset för

 a)    medicinskt nödvändiga behandlingar (inkl. mediciner) som en legitimerad 
läkare / kiropraktor anordnar resp. vidtar;

 b)  medicinskt anordnad sjukhusvistelse (inkl. måltidskostnader) och tjänster av 
kvalificerad vårdpersonal under hela behandlingen;

 c)   första köp, hyra, utbyte eller reparation av medicinska hjälpmedel som proteser, 
glasögon, hörapparater, förutsatt att dessa kan tillskrivas en olycka och har 
beställts av en läkare;

 d)  medicinskt nödvändiga räddnings- och transportkostnader till närmast belägna 
sjukhus som är lämpligt för behandling, med högst 10 % av försäkrings- 
beloppet.

C  Vid olycksfall eller sjukdom övertar ERV kostnaderna för en medicinsk assisterad 
akuttransport till ett lämpligt sjukhus för behandling på den försäkrades hemort. 
Vid en försäkrad händelse måste LARMCENTRALEN eller ERV omedelbart under-
rättas. Det är endast ERV:s läkare som tar beslut om behov, typ och tidpunkt 
för denna tjänst.

D  Vid olycksfall eller sjukdom övertar ERV kostnaderna för nödvändig sök- och 
räddningsaktion upp till maximalt 10 % av försäkringsbeloppet, om den försäkrade 
personen räknas som saknad eller måste räddas.

E  Om den försäkrade personer dör under det försäkrade uppehållet övertar ERV 
organiseringen av och kostnaderna för returen av kistan eller urnan till den 
senaste hemorten.

F  Vid varje skada som berättigar till ersättning betalar den försäkrade personen 
en självrisk på 100 CHF.

G  Dessa tjänster tillhandahålls i upp till 90 dagar över den avtalade försäkringsperioden, 
förutsatt att den försäkrade händelsen (sjukdom eller olycksfall) har inträffat under 
försäkringsperioden.

H  ERV tillhandahåller tjänster som tilläggsförsäkring till den lagstadgade socialför-
säkringen i staten där den försäkrade personen har sin huvudsakliga hemvist 
(sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring) och till eventuella extra försäkringar 
för akuta sjukhusvistelser och akuta polikliniska behandlingskostnader som inte 
täcker dessa helt.

4.4 Kostnadskrediter
  Vid dyra behandlingar beviljar ERV kostnadskrediter (direkt till sjukhuset) inom 

ramen för denna försäkring för alla varaktiga sjukhusvistelser, med förbehåll för 
bestämmelserna enligt punkt 4.3 H. ERV beviljar inte kostnadskrediter för poli-
klinisk behandling (kostnader för läkare, läkemedel eller apotek).

4.5 Inte försäkrade olyckor
 Följande är inte försäkrade:
 a)  Olyckor under militärtjänst utomlands;
 b) Olyckor under utövande av hantverk;
 c)  Olyckor vid fallskärmshoppning eller flygning av flygplan eller flygmaskiner;
 d)  Olyckor som drabbar den försäkrade personen som passagerare på ett 

flygplan.

4.6 Inte försäkrade sjukdomar
 Följande är inte försäkrade:
 a)  allmänna kontrollundersökningar eller rutinkontroller;
 b)  symtom, sjukdomar, deras följder eller komplikationer, som hypotetiskt skulle 

ha kunnat diagnostiserats av en läkare innan försäkringens början;
 c)    illamående som ett resultat av profylaktiska, diagnostiska eller terapeutiska 

medicinska åtgärder (till exempel vaccinationer, strålning), såvida de inte 
beror på en försäkrad sjukdom;
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 d) tand- eller käksjukdomar;
 e)  följderna av åtgärder för födelsekontroll eller abort;
 f)  graviditet eller förlossning samt deras komplikationer;
 g)  Trötthets- eller utmattningstillstånd, nervösa, psykiska eller psykosomatiska 

störningar.

4.7 Undantag
 Följande är inte försäkrade:
 a)  Självrisker eller franchiseer av den schweiziska socialförsäkringen;
 b) Epidemier;
 c)  Deltagande i oroligheter eller demonstrationer av alla slag;
 d)  Förmåner för sjukdomar, olyckor, som redan fanns vid försäkringens början 

– med undantag av en oförutsägbar akut försämring av hälsotillståndet på 
grund att ett kroniskt tillstånd;

 e)   Förmåner för behandling eller vård i utlandet om den försäkrade personer 
har åkt till utlandet för detta ändamål;

 f)   Behandlingar som enligt vetenskapligt verifieringsbara metoder inte har genom-
förts på ett effektivt, praktiskt och vetenskapligt sätt (art. 32 och 33 KVG);

 g) Förmånsreduktioner gjorda av andra försäkringsbolag.

4.8 Vid skada
A  Vid olycka eller sjukdom ska en läkare omedelbart konsulteras och hans instruk-

tioner måste följas.
B Följande dokument måste skickas in till ERV: 
 • ett detaljerat läkarintyg,
 • räkningarna för läkar-, läkemedels- och sjukhuskostnader, samt läkarrecept,
 • avräkningarna av andra ,förmånspliktiga försäkringar,
 • kopia av försäkringsavtalet.
C  Den försäkrade personen måste på begäran av ERV och på bekostnad av den 

försäkrade personen genomgå en läkarundersökning av en förtroendeläkare.

5 ORDLISTA                                                                                   

E Epidemi
  En epidemi är en infektionssjukdom som uppträder i övergenomsnittlig omfattning 

och är begränsad vad gäller utbredning och tid (t.ex. influensa).

 Europa
  Alla stater som räknas till den europeiska kontinenten, medelhavsöarna och 

Kanarieöarna, Madeira samt de icke-europeiska medelhavsländerna tillhör Europas 
giltighetsområde. Den östra gränsen norr om Turkiet bildar Uralbergskammen 
samt staterna Azerbajdzjan, Armenien och Georgien tillhör också Europas gilti-
ghetsområde.

 Expedition
  En expedition är en vetenskaplig upptäckts- eller forskningsresa på flera dagar 

i en avlägsen eller oexploaterad region eller en bergstur från ett basläger till 
platser över 7 000 möh. Hit räknas resor till extremt avlägsna platser såsom 
de båda polerna eller exempelvis Spetsbergen, Gobiöknen, Sahara, urskogen i 
Amazonas och Grönland samt utforskande av särskilda grottsystem.

 Extremsport
  Utövande av ovanliga idrottsgrenar där deltagaren utsätts för mycket hög fysisk 

och psykisk belastning (t.ex. Ironman Hawaii-distansen).

F Force majeure
  Plötslig, oväntat naturhändelse av katastrofkaraktär. Den skadeorsakande händelsen 

utlöses av geologisk eller meteorologisk aktivitet.

 Försäkrade personer
  Försäkrade personer är de som nämns med namn i försäkringsavtalet eller i 

betalningshandlingarna, eller persongruppen som nämns i försäkringsavtalet.

 Försäkringstagare
 Försäkringstagare är den person som har slutit ett försäkringsavtal med ERV.

H Hemort / hemland
  Hemland är det land där den försäkrade personen har sin civilrättsliga hemvist 

eller normalt bor eller senast bodde innan uppehället på den försäkrade vistelsen 
inleddes.

K Kollektivtrafik
  Kollektivtrafik är luft-, land- eller vattenfordon som är godkända för kollektivtrafik. 

Transportmedel inom ramen för rundturer / rundflygningar samt hyrbilar och taxi 
räknas inte som kollektivtrafik.

O Olycka
  En olycka är en plötslig, inte avsedd skadebringande inverkan av en ovanlig 

yttre faktor på människokroppen och som har en negativ påverkan på kroppslig, 
mental eller psykisk hälsa eller som leder till döden.

O  Oroligheter av alla slag
  Våldsamheter mot personer eller egendom på grund av sammandrabbningar, 

kravaller eller tumult.

R Rån
 Stöld med hot om våld.

 Resetjänster
  Som resetjänster gäller exempelvis bokningen av flyg, skepp, buss eller tåg, en 

busstransfer eller liknande transporter till vistelseorten eller tillbaka resp. bokning 
av ett hotellrum, en semesterlägenhet, en husvagn, en husbåt eller charterbåt 
på plats.

S Schweiz
 Schweiz och förstendömet Lichtenstein tillhör Schweiz giltighetsområde.

 Sjukdom
  Sjukdom är all negativ inverkan på kroppslig, mental eller fysisk hälsa som inte 

beror på en olycka och som kräver medicinsk undersökning eller behandling 
eller som leder till arbetsoförmåga.

 Sportutrustning
  Sportutrustning är föremål som krävs för att utöva en sport (cyklar, skidor, snow-

boards, jaktgevär, dyk- och golfutrustning, racketar osv.) inklusive tillbehör.

T Terrorism
  Som terrorism betraktas varje våldshandling eller hot om våld i syfte att uppnå 

politiska, religiösa, etniska, ideologiska eller liknande mål. Våldshandlingen eller 
hotet om våld har till syfte att sprida rädsla eller skräck hos befolkningen eller 
delar av den eller försöka påverka en regering eller statliga institutioner.

U Utland
  Utlandet är inte Schweiz eller det land där den försäkrade personen har sin 

permanenta hemvist.

V Värdefulla föremål
  Som värdefulla föremål räknas bl.a. smycket med eller utan ädelmetall, pälsar, 

klockor, kikare, skinnkläder, hårdvara, mobiltelefoner, foto-, film-, video- och 
ljudutrustning, apparater av alla slag och vardera tillbehör.


