
INFORMATION OM DIN FÖRSÄKRING

Bästa
kund,

Vi vill informera dig om försäkringsgivarens identitet och det huvudsakliga innehållet 
i försäkringsavtalet (artikel tre i försäkringsavtalslagen).

Vem är försäkringsgivare? 
Försäkringsgivare är EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG (härefter kallat «ERV»), 
ett aktiebolag enligt schweizisk lag med säte på adress St. Alban-Anlage 56, 4002 
Basel.

Vem är försäkringstagare?
Försäkringstagare är Interhome 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.

Vilka försäkringsersättningar gäller?
Nivån respektive högsta gräns och typ av försäkringsersättning framgår av försä-
kringsavtalet, försäkringsbrevet och motsvarande allmänna försäkringsvillkor. Det-
samma gäller för eventuella självrisker och karenstider.

Vilka personer är försäkrade? 
På grundval av det kollektivförsäkringsavtal som tecknats med försäkringstagaren 
garanterar ERV försäkringsskydd för de personer som finns angivna på försäkrings-
bekräftelsen 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? 
Försäkringstagaren betalar premien.

Vilka skyldigheter har de försäkrade personerna?
De försäkrade personernas väsentligaste skyldigheter omfattar bland annat följande:
•  Om en skada inträffar ska den omgående rapporteras till ERV.
•   Vid utredningar hos ERV, exempelvis vid utredning av en skada, ska försäkrings-

tagaren och försäkrade personer samarbeta (samarbetsplikt).
•   I händelse av skada ska nödvändiga åtgärder för att begränsa och utreda skadan 

vidtas (skadebegränsningsplikt).
•   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 försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla vid anslutning till kollektivavtalet och varar enligt uppgifterna 
i försäkringsbekräftelsen.

Varför behandlas, vidareförmedlas och sparas personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlas?
Insamling och behandling av uppgifter används för hantering av försäkringsverksam-
heten, för distribution, försäljning, administration och förmedling av produkter / tjänster 
samt för utveckling av försäkringsavtal och alla därmed förbundna sidoverksamheter.

Uppgifterna samlas in, behandlas, sparas och raderas fysiskt och / eller elektroniskt 
enligt gällande lagstiftning. Uppgifter som gäller affärskorrespondens ska sparas 
under minst 10 år efter upplöst avtal och skadeuppgifter ska sparas minst 10 år efter 
avslutat skadeärende.

I huvudsak behandlas följande uppgiftskategorier: 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, 
samarbetspartners, sjukhus, läkare, externa sakkunniga och andra berörda i hemoch 
utlandet samt att samla in uppgifter från alla dessa instanser. Fullmakten omfattar 
särskilt fysisk och/eller elektronisk förvaring av uppgifter, användning av uppgifter för 
fastställande 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.

Vad ska dessutom beaktas?
I alla enskilda fall är det faktiska försäkringsavtalet styrande.

För enkelhetens skull används maskulin form i texten med feminin form omfattas 
naturligtvis i full utsträckning.

I tveksamma fall har den tyska versionen företräde när det gäller tolkning och innehåll 
av all dokumentation.
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1 GENERELLA 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
 Försäkringsskyddet gäller i hela världen.

1.3 Generella undantag
 Försäkringen gäller inte händelser
 a)   som redan har inträffat eller som var kända vid bokningen av hyresobjektet. 

Undantag för omständigheter som anges under 2.2 D;
 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 inträffat 

direkt gynnas av detta eller är släkt eller besläktad med den försäkrade 
personen;

 d) som är en följd av krigshändelser eller terrordåd;
 e) som uppstår i samband med kidnappning;
 f)   som är en följd av myndighetsbestämmelser (kvarhållande eller utreseförbud, 

stängning av luftrum osv.);
 g) som uppstår med anledning av deltagande i
   • tävling, lopp, rally eller träning med motorfordon eller båt, 
   •  tävling eller träning i samband med proffssport eller någon form av extrem-

sport,
   •  vandring eller bergbestigning med övernattning på en höjd överstigande 

4 000 m.ö. h.,
   • 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, bedövnings- eller läkemedel;
 l)   som beror på uppsåtligt begångna brott eller överträdelser eller försök till 

dessa;
 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 gentemot tredje part
A  Om den försäkrade har kompenserats av en ansvarig tredje part eller dennes 

försäkringsgivare bortfaller kompensation baserat 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.

ERV Avbeställningsförsäkring



B  Om det finns flera försäkringar (frivillig eller obligatorisk försäkring) tillhandahåller 
ERV sina tjänster subsidiärt såvida inte även den andre försäkringsgivarens 
försäkringsvillkor innehåller en subsidiärklausul. I detta fall tillämpas lagstadgade 
regler om dubbelförsäkring.

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 normalt sina ersättningar i CHF. Vid omräkning av andra valutor 

tillämpas växelkursen för den dag då beloppet betalades av den försäkrade 
personen.

1.6 Skyldigheter i händelse av skada (hanteringen sker på engelska)
A Kontakta
 •  i händelse av skada skadekundtjänst hos EUROPÄISCHE Reiseversicherungs 

AG, postbox, CH-4002 Basel, telefon +41 58 275 27 27,  
fax +41 58 275 27 30, schaden@erv.ch, 

 •  i nödläge LARMCENTRALEN med 24-timmarsservice, antingen på  
nummer +41 848 801 803 eller gratisnummer +800 8001 8003,  
fax +41 848 801 804. Den är tillgänglig dygnet runt (även på söndagar 
och helgdagar). LARMCENTRALEN ger dig råd om hur du bör agera och 
organiserar den hjälp som krävs.

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

C Försäkringsgivaren
 • ska omedelbart få tillgång till nödvändiga uppgifter, 
 • ska förses med nödvändiga dokument samt
 •  erhålla kontouppgifter för betalning (IBAN till kontonumret i fråga) – om kon-

touppgifter saknas debiteras den försäkrade personen överföringsomkost-
naderna på 40 CHF.

D  I händelse av sjukdom eller olycka ska en läkare omedelbart uppsökas. Läkaren 
ska informeras om resplanerna och dennes föreskrifter ska följas. Den försä-
krade / anspråksberättigade personen ska lösa de läkare som gett behandling 
från deras tystnadsplikt gentemot försäkringsgivarna.

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 upphör om
 • osanna uppgifter lämnas avsiktligt,
 • information undanhålls eller
 •  nödvändiga underlag (bl.a. polisrapport, förteckning över samtliga förelig-

gande fakta, bekräftelser och kvitton) försummas, 
 och försäkringsgivaren därigenom drabbas.

2 ANNULLERINGSKOSTNADER                                                        

2.1 Särskild bestämmelse, giltighetsområde, giltighetstid
  Kroniskt sjuka måste omedelbart före bokning av en resa kunna intyga att hinder 

för resa inte föreligger genom att uppvisa ett läkarintyg. Försäkringsskyddet gäller 
över hela världen och börjar gälla i och med bokningen av hyres-objektet och 
upphör i och med att den försäkrade resan inleds (incheckning, ombordstigning 
på det bokade transportmedlet osv.).

2.2 Försäkrade händelser
A  ERV tillhandahåller försäkringsskydd när den försäkrade personen inte kan 

påbörja den bokade resan på grund av att någon av följande händelser inträffar, 
såvida de inträffar efter att hyresobjektet har bokats:

 a)   oförutsedd allvarlig sjukdom, allvarlig skada, allvarlig graviditetskomplikation 
eller dödsfall

   • som gäller en försäkrad person,
   • som gäller en medresenär, 
   •  som gäller en person som inte är medresenär med som är närstående till 

den försäkrade personen, 
   •  som gäller den direkt ställföreträdande på arbetsplatsen vilket innebär att 

den försäkrade personen måste infinna sig där;
 b)  strejk (utom vid aktivt deltagande) på den planerade resrutten 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;

 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)  bortfall eller försening – båda på grund av tekniskt fel eller olycka – av det 
publika transportmedel som är avsett att användas till den officiella avrese-
platsen (flygplats, järnvägsstation för avresa, hamn eller taxistation) i hemlandet;

 e)  om inom de senaste 30 dagarna före avresa 
   •  den försäkrade personen oväntat får en ny tjänst som tillsvidareanställd 

hos en ny arbetsgivare (befordran omfattas inte) eller
   • den försäkrade utan egen förskyllan sägs upp av sin arbetsgivare.
 f)   stöld av biljetter, pass eller ID-handling;
 g)  graviditet hos en försäkrad person där datum för återresan infaller efter 

den 24:e graviditetsveckan eller när resmålet kräver en vaccination som 

utgör en risk för det ofödda barnet, eller om det föreligger en officiell varning 
för gravida att resa till destinationen i fråga;

 h)   om privatfordonet eller taxin vid direkt resa till hyresobjektet inte längre går 
att köra på grund av en olycka eller maskinskada. Bränslebrist eller nyckel-
problem omfattas inte av försäkringen.

C  Om den person som utlöser annulleringen genom en försäkrad händelse varken 
är släkt eller besläktad med den försäkrade personen föreligger ersättningsanspråk 
endast om den försäkrade personen i så fall skulle vara tvungen att resa 
ensam.

D  Om den försäkrade personen lider av en kronisk sjukdom utan att detta för den 
skull tycks vara ifrågasatt vid tecknandet av försäkringen resp. bokningen av 
resan betalar ERV de uppkomna försäkringskostnaderna om resan måste avbokas 
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, självrisk
A  Måttgivande för bedömningen av ersättningsanspråk är den händelse som utlöser 

annulleringen av den bokade resan. Händelser som inträffar före och efter 
beaktas inte.

B  När den försäkrade händelsen inträffar övertar ERV den avtalsenliga annulle-
ringskostnaden för hyresobjektet. 

C  ERV ersätter merkostnaderna för en försenad resestart om resan på grund av 
den försäkrade händelsen inte kan påbörjas vid avsedd tidpunkt. Denna ersättning 
är begränsad till kostnaden för hyresobjektet. 

  Vid anspråk på ersättning för merkostnader bortfaller anspråk på ersättning för 
annulleringskostnader.

D  Vid varje skada som berättigar till ersättning betalar den försäkrade personen 
en självrisk på 20 % av beloppet.

2.4 Undantag
 Ersättning utgår inte
 a)   om leverantören (reseföretag, uthyrare, organisatör osv.) ställer in den 

överenskomna tjänsten eller skulle ha behövt ställa in den av objektiva skäl;
 b)  om den sjukdom som var orsak till annulleringen var en komplikation eller 

följd av en medicinsk behandling eller operation som var planerad redan 
när försäkringen började gälla eller när resan bokades;

 c)   om en sjukdom eller följderna av en olycka, en operation eller ett medicinskt 
ingrepp existerade redan vid tidpunkten för resebokningen och inte hade 
hunnit gå över vid tidpunkten för avresan;

 d)  vid annullering enligt punkt 2.2 A a) utan medicinsk indikation eller om läka-
rintyget inte utställdes så fort som oförmågan att resa kunde fastställas 
eller om den utfärdades vid konsultation per telefon;

 e) om en annullering på grund av en psykisk eller psykosomatisk sjukdom 
   •  inte kan styrkas genom fastställande och intyg som utfärdats av en psy-

kiatrisk specialistläkare samma dag som annulleringen sker och
   •  av förvärvsarbetande personer dessutom inte kan styrkas genom uppvisande 

av ett intyg från arbetsgivaren som intygar frånvaro på 100 % under den 
tid som läkarintyget avseende oförmåga att resa gäller.

2.5 I händelse av skada
A  Bokningsagenturen ska underrättas omedelbart efter att händelsen har uppstått.
B Följande dokument måste skickas in till ERV:
 •  bokningsbekräftelse/faktura för resan samt räkningar avseende kostnader 

för annullering resp. senare resa (original),
 • ett detaljerat läkarintyg respektive dödsfallsintyg eller annat officiellt intyg.

3 ORDLISTA                                                                                  A–Z

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

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

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

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

 Expedition
  Expedition är en upptäckts- eller forskningsresa som pågår under flera dagar i 

en avlägsen och outforskad region eller en bergsbestigning från ett basläger 
upp till höjder över 7 000 m.ö. h. 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.

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

utlöses av geologisk eller meteorologisk aktivitet.

G Grov vårdslöshet
  Grov vårdslöshet innebär att en person bryter mot grundläggande försiktighet-

sprinciper som alla normala människor i samma situation skulle ha beaktat.

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.

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.

S 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.

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 det land där den försäkrade personen har sin permanenta 

hemvist.
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