FÖRSÄKRINGSBREV
Reseförsäkring för elever och andra kategorier

Försäkringstagare

Datum

Stockholms stad
C/O S:t Erik Försäkring AB
Box 16179
10324 Stockholm

2017-12-18

Försäkring nr

830792570

Försäkringstid

2018-01-01 – 2018-12-31
Årspremie

Se avi
Vem försäkringen gäller för

När försäkringen gäller /

Försäkringen gäller för förskolebarn, skolelever och andra grupper omsorgstagare enligt bilaga
kategorier/försäkrade personer som företar resor ( även närresor och dagresor) godkända av
Stockholms stad, tex vid skolresa, utflykt och praktik i skolans/verksamhetens regi. De
försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden och inskriven i nordisk allmän
försäkringskassa. Försäkringen gäller vid resa från det den försäkrade lämnar bostaden eller
arbetsplatsen/skolan/verksamheten och upphör i och med återkomsten till någon av dessa platser.
Resor mellan den försäkrades bostad och arbetsplatsen/skolan/verksamheten räknas inte som
resa.
Vid resa under högst 180 dagar i en följd. Försäkringen gäller även under 14 dagars semester i
direkt anslutning till resa utomlands.

Försäkringen giltighetsområde /

Hela världen om inte annat framgår under respektive moment.

Premie

Enligt faktura.
Premien gäller för 209 142 personer per år. Det åligger försäkringstagaren att meddela
Europeiska sådana förändringar i verksamheten som påverkar premien eller omfattningen av
försäkringen, ex väsentlig ökning av antalet anställda. Försummelse att meddela sådana
ändringar kan medföra begränsningar av försäkringsomfattningen.

Riskpremie

Vid gruppresor samt resor till krigsområde och högriskområde gäller särskilda villkor, se
moment Q och aktuell information på www.europeiska.se

Anmälningsplikt vid gruppresor

Resa till krigsområde eller annat högriskområde ska förhandsanmälas till Europeiska. Görs inte
sådan anmälan är försäkringen inte gällande i någon del. Se vidare i försäkringsvillkoren,
moment Q, och aktuell information på www.europeiska.se

Anmälningsplikt vid gruppresor

Gruppresor där fler försäkrade deltar och reser tillsammans eller samtidigt ska befinna sig på
samma plats ska förhandsanmälas till Europeiska, om det sammanlagda försäkringsbeloppet för
dödsfall överstiger MSEK 100. Se vidare moment R i försäkringsvillkoret.

Säkerhetsföreskrifter

För att försäkringen ska gälla krävs att i försäkringsvillkoret angivna säkerhetsföreskrifter följs.
Om säkerhetsföreskrifterna ej till fullo följts, kan försäkringsersättningen minskas eller helt
utebli

Försäkringsvillkor

Europeiskas Tjänstereseförsäkringsvillkor 1 januari 2017 i tillämpliga delar enl omfattning
nedan. I villkoret finns information om behandling av personuppgifter enligt PUL.

Försäkringens omfattning
B. Sjukdom och olycksfall

Högsta ersättningsbelopp i sek
Sjukvårdskostnader, merkostnader och hemtransport i
samband med vård och behandling

Nödvändiga och skäliga kostnader

Vid akut sjukdom max 1 år
Vid olycksfall max 3 år
Resor i samband med vård och behandling

Nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader för kost, logi och resa för två nära anhöriga
till svårt sjuk och skadad, i max 60 dagar.

Nödvändiga och skäliga kostnader

Akut tandbehandling och i samband med olycksfall

Nödvändiga och skäliga kostnader

Övriga merkostnader i samband med hemtransport

15 000

Begravning på plats

30 000
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Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands, högst 600
per dag.
Besök hos kiropraktor, naprapat
C. Invaliditet och dödsfallsersättning*

219 000
Max 5 behandlingar

Vid dödsfall pga olycksfall**

46 500

Vid invaliditet medicinsk/ekonomisk
Under 50 %

697 500

50 % och mer
D. Reseavbrott
Ersättares resa
H. Bagageskydd

Merkostnader för hemresa

1 395 000
Nödvändiga och skäliga kostnader

Rese och hotellkostnadsersättning

50 000

Om den försäkrade måste ersättas

Nödvändiga och skäliga kostnader

Rese och hotellkostnadsersättning

50 000

Personlig lösegendom
– varav för stöldbegärlig egendom

80 000
30 000

Företagets egendom
Resehandlingar
Pengar

30 000
30 000
5 000

Merkostnader för spärrning av konto-/bank- och
kreditkort.
Merkostnader för nya nycklar till motordrivet
fordon/försäkrades bostad
I. Försening

5 000
10 000

Bagageförsening vid utresa
Efter 48 timmar ytterligare
Försening av allmänt färdmedel mer än 3 timmar

J. Trygghetspaket

6 000
6 000
5 000

Missad avresa

30 000

Merkostnader vid evakuering ur krigs- eller riskområde.

50 000

Merkostnader vid förlängd vistelse p.g.a. epidemi eller
naturkatastrof.

50 000

Merkostnader vid myndighetsavspärrning
K. Ansvarsskydd – Privatansvar

6 000

Vid person- och/eller sakskada
10 000 000

L. Rättsskydd
M. Överfallsskydd

För den försäkrade som privatperson Självrisk 20 % av
kostnaden, dock lägst 1000 kr

250 000

Vid personskada

750 000

* För person som fyllt 75 år är kapitalbeloppen högst 300.000 kr vid invaliditet
** Förmånstagare vid dödsfall är om inte annat skriftligen meddelats Europeiska: Make/maka/sambo/registrerad partner och barn eller om sådana saknas,
laga arvingar

Särskilda bestämmelser
Avtalstid,/ Term of the agreement
Avtalsperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31 med möjlighet för försäkringstagaren att begära
förlängning till 2021-12-31.
I övrigt enligt avtal.
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