Förköpsinformation

Om Planen för Gruppreseförsäkring

Detta dokument ger viktig information om den Plan för Gruppreseförsäkring som du överväger att köpa. Det är
ett rättsligt krav för oss att du ges denna information och det är viktigt att du läser igenom den noggrant.
Av denna sammanfattande förköpsinformation framgår endast de materiella undantagen och
begränsningarna, vilket innebär att kontraktets fullständiga villkor inte kommer framgå här. För att se de
fullständiga villkoren, om du är osäker på om försäkringen omfattar dina särskilda omständigheter eller om du
har några andra frågor ska du kontakta Secutive via info@secutive.com

För oberoende rådgivning kan du även kontakta det svenska Konsumentverket

(www.hallåkonsument.se) eller Konsumenternas försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se).
Del A av denna försäkring, Vid olycka och sjukdom, är undertecknad av Advent Syndicate 780 på Lloyds och Del
B, Vid resa, är undertecknad av Generali Versicherungs AG. Försäkringen marknadsförs under namnet
Secutive.

Del A: Vid olycka och sjukdom

Vid kostnader för sjukvård efter olycka och sjukdom
Utbetalningar ges endast till de listade omständigheterna och utbetalningen kommer endast uppgå det belopp
som står listat.
Per skada eller sjukdom maximalt för samtliga kostnader för sjukvård efter olycka eller skada $2,000,000
Avdragsgillt (endast inom öppenvård) per försäkrad per skada eller sjukdom:
Avdragsgill alternativ är $0 eller $50. Din försäkringspremie kan påverkas av det avdragsgillt alternativ du har
valt.
Vid dödsfall genom olyckshändelse eller stympning.
Huvudbeloppet: $15,000.00 (maximal utbetalning vid dödsfall ska inte överstiga $5,000 för en försäkrad
person som är 17 år gammal eller yngre)
Om mer än en förlust förekommer som resultat av samma olyckshändelse kommer endast en av dessa skador
täckas (skadan ger högst utbetalning)
Förlust av utbetalning (procent av huvudbeloppet)
Förlust av liv 100%
Förlust av båda händer 100%
Förlust av båda fötter 100%
Förlust av hela synen i båda ögon 100%
Förlist av en hand och en fot 100%
Förlust av en hand 50%
Förlust av utbetalning (procent av huvudbeloppet)
Förlust av en fot 50%
Förlust av hela synen i ett öga 50%
Förlust av tumme och pekfinger på samma hand 25%
Undantag

Vissa av de viktigaste undantagen listade nedan kan hjälpa dig att bedöma om försäkringen är rätt för dig.

Samtliga redan befintliga sjukdomstillstånd omfattas inte av denna försäkring.
Redan befintliga tillstånd innebär en skada, illamående, sjukdom eller annat tillstånd som du hade symtom av
eller som undersöktes av läkare inom en 6-månadersperiod före försäkringens startdatum. Ditt tillstånd kan
även anses vara redant befintligt om du besökte en läkare eller fick din dosering av läkemedel justerad på
grund av tillståndet under 6-månadersperioden före försäkringens startdatum. Om du har ett tillstånd som är

stabilt, fullständigt kontrollerat av läkemedel och du har inte behövt besöka en läkare eller fått din dosering
justerad under 6-månadersperioden före försäkringens startdatum kommer ditt tillstånd inte att anses vara
redan befintligt. Läs vänligen igenom dokumentet med försäkringsvillkoren för ytterligare detaljer om redan
befintliga tillstånd.
Rutinmässiga hälsokontroller eller preventiv sjukvård omfattas INTE av denna försäkring.
Denna försäkring är endast avsedd att täcka berättigade sjukdomar eller skador som du ådrar dig under
försäkringen. Försäkringen omfattar inte någon form av rutinmässig sjukvård, såsom årlig gynekologiska
undersökningar, hälsokontroller i skola eller sportsammanhang eller vaccinationer.
Se vänligen försäkringsvillkoren för mer detaljerad information, inklusive samtliga
begränsningar och undantag.

Del B: Vid researrangemang

Vid avbruten resa: 100% av faktiska utgifter
Ansvarsförsäkring av tredje part
Denna försäkring är undertecknad av Generali Versicherungs AG
Denna försäkring täcker person- och sakskador (vardera €500,000)
Avdragsgillt per händelse: €150
Bagageförsäkring
Denna försäkring är undertecknad av Generali Versicherungs AG
Denna försäkring omfattar stöld/skada av personlig egendom under hela resan (€1,500)
Avdragsgillt per händelse: €150
Undantag
Vissa av de viktigaste undantagen listade nedan kan hjälpa dig att bedöma om försäkringen är rätt för dig.
Försäkringen omfattar exempelvis inte
• glasögon, solglasögon, kontaktlinser, konstgjorda tänder, tandställningar, tandbryggor,
tandställningar
• ordinerade läkemedel
• nycklar, pengar, brevmärken och kreditkort, och
• telefoner eller PDA-apparater, datorutrustning eller datorprogram.

