Säkerhet
över alla
gränser

Reseförsäkring vid
Grupp- och Konferensresa
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Fördelar med Gouda Reseförsäkring

Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser
privat och i tjänsten.

Varför teckna reseförsäkring
Grupp och Konferens?

Reseförsäkring Grupp och Konferens
ger trygghet under resan.
Försäkringen ger ett heltäckande
skydd under alla typer av gruppoch konferensresor, både när resan
är privat och i tjänsten.
Exempel på resor där denna
försäkring passar är till exempel vid
kick-off, gruppresor, tjänsteresa med
medföljande familjemedlemmar,
klassresa och rundresa med
gruppledare.
Försäkringen passar för resor i alla
kombinationer och det behövs
ingen annan försäkring, då
Reseförsäkring Grupp och
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Konferens ger ett fullgott skydd.
Att teckna försäkringen för hela
sällskapet gör det också tryggt för
gruppledaren, då alla i resesällskapet är fullt försäkrade.

Vad försäkringen täcker

Försäkringen är skräddarsydd för
grupp- och konferensresan, då den
försäkrar både dig och din resa.
Blir du sjuk, skadad eller får resan
förstörd, ger försäkringen dig
ersättning. Se försäkringsomfattningen på sidan 4.

Försäkra dig rätt under resan
Försäkring med Gouda ger
trygghet under resan, oavsett vart
du befinner dig och under dygnets
alla timmar. Blir du sjuk eller råkar
ut för en skada, sitter våra
kompetenta medarbetare på vår

alarmcentral redo att hjälpa dig
dygnet runt. Via alarmcentralen
kan du komma i kontakt med våra
läkare, sjuksköterskor och krispsykologer som hjälper dig om olyckan
är framme.

Bra att veta
• Tänk på att hemförsäkringens reseskydd aldrig gäller när du
reser i tjänsten. Därför rekommenderas du teckna en separat
reseförsäkring. Reseförsäkring Grupp och Konferens är en
försäkring som gäller både under din privat- och tjänsteresa.
• Reseförsäkring Grupp och Konferens gäller helt utan självrisk.
• Vi lämnar 50 % rabatt för barn som är under 12 år och som reser
med minst en vuxen. Barnrabatten gäller när barnet och vuxen
är tecknade på samma försäkring.
• Försäkringen tecknas för premieområde Europa eller Världen.
• Vi ger dig hjälp på plats genom vår 24-h alarmcentral.

Trygg på resan!
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Försäkringsomfattning
I översikten nedan får du en överblick över vad försäkringen innehåller.

Moment

Försäkringsbelopp

Vård, behandling, läkemedel och hjälpmedel vid akut

Nödvändiga och skäliga

Vård och läkemidel
sjukdom och olycksfall

kostnader

Akut tandläkarvård på resmålet

5.000 kr

Resekostnader i samband med

Nödvändiga och skäliga

vård/behandling samt merkostnader för
hemresa/-transport
Merkostnader vid förlängd vistelse vid sjukdom/
olycksfall
Merkostnader för resa, kost och logi för nära anhörig
till svårt sjuk/skadad/avliden

kostnader
Nödvändiga och skäliga
kostnader
Nödvändiga och skäliga
kostnader
Nödvändiga och skäliga

Hemtransport av avliden

kostnader

Begravning på resmål

25.000 kr

Invaliditet - och dödsfallsersättning
Medicinsk invaliditet

400.000 kr
(personer över 70 år, 100.000 kr)

Hjälpmedel vid invaliditet

25.000 kr

Dödsfall

25.000 kr

Ansvarsskydd för privatperson

5.000.000 kr

Rättsskydd för privatperson

100.000 kr

Överfallsskydd vid personskada

500.000 kr

Kristerapi

10.000 kr

Egendomsskydd
Personlig lösegendom
- varav kontanter

25.000 kr
2.000 kr (5.000 kr/familj)

Färdbiljetter och resehandlingar

10.000 kr

Merkostnader vid stöld/förlust

2.000 kr

Hyra av sportutrustning

5.000 kr

Fortsättning på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida

Moment

Försäkringsbelopp

Resegaranti
500 kr

Försening allmänt färdmedel 4 tim

500 kr/2.000 kr/3.000 kr

Bagageförsening 4 tim/24 tim/72 tim

2.000 kr

Missad anslutning vid ankomst inom Norden

25.000 kr (200.000 kr/grupp)

Komma ikapp resan/missad avresa

25.000 kr (resa med egen bil,

Reseavbrott

1.80 kr per km)

- Merkostnader för rese- och hotellkostnader

20.000 kr (500 kr/dag)

Konferensgaranti
- vid akut sjukdom/olycksfall som kräver
sjukhusvistelse, sängläge eller vila på hotellrummet

2.000 kr

Rädda Resan
- vid plötslig och oförutsedd händelse
Självriskskydd
Hem-/villa-/bilförsäkring

10.000 kr

Hyrd bil/båt/mc/moped eller cykel utomlands

2.000 kr

Merkostnader vid naturkatastrof

10.000 kr

Vad försäkringen kostar
Vuxen
Europa

Världen

Grundpris

105 kr

115 kr

Dag 1-365

30 kr

40 kr

Barn (under 12 år)
Europa

Världen

Grundpris

53 kr

58 kr

Dag 1-365

15 kr

20 kr

Barnrabatt lämnas med 50 % för barn som är under 12 år och som reser med
minst en vuxen. Barnrabatten gäller när barnet och vuxen är tecknade på samma
försäkring. Premierna som framgår i tabellen “Barn” är rabatterat pris.
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I händelse av skada
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.
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 medicinskt 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 underlag som exempelvis
läkarintyg, polisrapport eller dylikt
för att kunna reglera din skada.

Bra att tänka på
• 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 betald innan utresa.
• 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 så att du är försäkrad tills dess att du
kommer hem.
• Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid
skadereglering.
• Detta är endast en kortfattad beskrivning av
försäkringsprodukten.

6

Kontakta Gouda
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

Kontakt
Goudas alarmcentral
Gouda Alarm 24-timmars assistans
Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se
A.C. Meyers Vænge 9
2450 Köpenhamn
Denmark
Gouda Reseförsäkring
Telefon: + 46 8 615 28 00
E-mail: info@gouda-rf.se
Box 3031
103 61 Stockholm
Sweden

Teckna försäkring

Har du frågor eller vill köpa
försäkring vänligen kontakta VING.

Gouda Reseförsäkring
Gouda Reseförsäkring är etablerad i Norden sedan 1994 och är en del av den
nordiska försäkringskoncernen Gjensidige. I Sverige är Gouda en av de
ledande aktörerna på marknaden för såväl privat- som tjänstereseförsäkringar. Goudas ambition är att erbjuda den svenska marknaden de mest
omfattande och prisvärda reseförsäkringsprodukterna, vilka ger trygghet för
såväl privatpersoner som grupper och affärsresenärer.
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Köp på
gouda-rf.se via
din resebyrå eller
per telefon
08-615 28 00

Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Tel +46 8-615 28 00
Org.nr: 516407-0384
E-mail: info@gouda-rf.se
gouda-rf.se
En del av Gjensidige-gruppen
Gjensidige Forsikring ASA, Norge
Org.nr: 995 568 217
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Agentinfo:

