OP-VISA PLATINUM
Försäkringsbesked
Gäller från 1.1.2019

Försäkringsbesked för reseförsäkring
nr 16-634-291-2 för innehavare av
OP-Visa Platinum-kort
I ditt OP-Visa Platinum-kort ingår följande försäkringar som har
beviljats av Pohjola Försäkring Ab.
Resenär-, resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar samt Hole In One (HIO)-försäkring.
Försäkringens giltighet är inte bunden till att resan har betalats
med OP-Visa Platinum-kort.
Nedan följer en kort beskrivning av försäkringarna. Läs försäkringsvillkoren på adressen op.fi. Försäkringens närmare innehåll
framgår av dem.
På reseförsäkringen tillämpas försäkringsvillkoren för Reseskydd
för Företag som gäller vid envar tidpunkt.

2

Reseförsäkring
Försäkrade
Försäkringen gäller innehavare av OP-Visa Platinum-betalkort till
utgången av den kalendermånad då kortinnehavaren fyller 86 år.
Försäkrade är endast de som har sitt egentliga hem i Finland. För
resenärförsäkringen krävs dessutom ett giltigt FPA-kort.
Försäkrade i resenärförsäkringen är också de familjemedlemmar
och barnbarn under 18 år som följer med en försäkrad på resa,
dock samtidigt på basis av endast en av Pohjola Försäkrings beviljad resenärförsäkring.
Försäkrade i resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen är även de familjemedlemmar under 18 år som bor i samma hushåll med den försäkrade och vilka följer med på resan.

Giltighet
Reseförsäkringen gäller på högst 45 dygn långa resor på fritiden
överallt i världen. I Finland gäller reseförsäkringen under resor
som görs till platser som fågelvägen ligger minst 50 kilometer
från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats och fritidsbostad. Försäkringen gäller emellertid inte på dessa platser eller
under resor mellan dessa platser.
Om en oavbruten resa varar längre, upphör försäkringen 45
dygn efter det att resan började. En enskild resa anses inte ha
avbrutits genom ett besök i hemlandet som varar mindre än 30
dygn, om resan utan avbrott har varat över tre månader och den
försäkrade har för avsikt att återvända till samma resmål.

Resenärförsäkring
Vårdkostnader
Vårdkostnader ersätts utan övre gräns i euro. Vårdkostnader
som förorsakats av sjukdom under resa ersätts emellertid under
högst 120 dagar från det att vården inletts och vårdkostnader
som förorsakats av reseolycksfall ersätts under högst tre år från
det att olycksfallet inträffade.
Vårdkostnader ersätts på basis av räkningar eller verifikat i original till den del de inte ersätts med stöd av någon lag.

Vad är en sjukdom under resa?
Sjukdom under resa är en sjukdom som krävt läkarvård, som har
börjat eller visat de första symptomen under resan och för vilken
läkarvård givits under resan eller inom 14 dygn efter resans slut.
Om det är fråga om en smittsam sjukdom med längre inkubationstid, tillämpas inte begränsningen på 14 dagar.
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Vad är ett reseolycksfall?
Olycksfall under resa är en plötslig yttre händelse som förorsakar en kroppsskada och som inträffar oavsiktligen. Exempel på
typiska olycksfallsskador är frakturer och sår. Som olycksfall under resa ersätter vi också drunkning, värmeslag, förfrysning och
solsting.
Om en sjukdom eller ett lyte som är oberoende av detta olycksfall väsentligen har bidragit till en skada som uppstått i samband
med ett reseolycksfall, betalas ersättning endast till den del som
skadan är ett resultat av reseolycksfallet.
Försäkringen ersätter nödvändig vård eller undersökningar som
läkare ordinerat eller givit jämte skäliga lokala resekostnader.
Dessutom ersätts av Pohjola Försäkring på förhand godkända
kostnader för sjuktransport till hemlandet och rese- och uppehållskostnaderna för en nödvändig ledsagare under resan.
Vårdkostnader för skador som uppkommit under tävlingsidrott
eller träning för sådan ersätts inte. Vårdkostnader för skador som
uppkommit i idrottsgrenar eller aktiviteter som är uppräknade i
försäkringsvillkoren ersätts inte heller.
I vårdkostnadsersättningen ingår utöver kostnadsersättningen
vid sjukdomar och reseolycksfall på så sätt som anges i försäkringsvillkoren också ersättning för en annullerad eller avbruten
resa, ersättning för försening från en resa eller för väntetid, ersättning för personskada till följd av misshandelsbrott samt ersättning för hemtransport av en avliden.

Invaliditetsskydd
Menersättning i händelse av olycksfall under resa
Självrisk

50 000 €
0€

Ersättning betalas för ett bestående allmänt fysiskt men som
förorsakats av ett olycksfall. För fullständigt men betalas det avtalade försäkringsbeloppet, för partiellt men motsvarande del av
försäkringsbeloppet. Då tillämpas social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering som enbart bygger på skadans art.
Yrke, hobbyer eller andra individuella förhållanden beaktas inte
då menet fastställs.

Dödsfallsskydd
Engångsersättning för dödsfall på grund av reseolycka 50 000 €
Självrisk
0€
Ersättningen betalas ut om den försäkrade till följd av skador
som har förorsakats av ett reseolycksfall avlider innan tre år har
förflutit sedan olycksfallet. Ersättningen betalas till den försäkrades anhöriga.
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Förmånstagare
Enligt försäkringsavtalet är de anhöriga förmånstagare vid ett
dödsfall. Enligt punkt 2.2 i resenärförsäkringsvillkoren, i avvikelse
från försäkringsvillkoren, kan förmånstagare inte ändras.

Familjemedlemmar under 18 år som följer med på
resan
Ersättningsbelopp: Dödsfall till följd av olycksfall 1 700 euro, ett
fullständigt medicinskt men till följd av ett olycksfall 8 500 euro.
Andra ersättningar som för kortinnehavaren.

Resgodsförsäkring
Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar
Resgodsförsäkringen ger skydd i händelse av sakskador som
drabbar resgods.
Resgodsförsäkringens försäkringsbelopp är 5 000 euro. Självris
ken är 0 euro. Försäkringen ersätter sådana direkta sakskador på
resgods som har förorsakats av en plötslig, oförutsedd händelse.
I resgodsförsäkringen ingår dessutom på ett i försäkringsvillkoren fastställt sätt ersättning om resgods förkommit eller
kvarglömts, om resgods blir försenat eller om pass, visum eller
resebiljetter blir stulna.
I reseansvarsförsäkringen är försäkringsbeloppet 170 000 euro i
person- och sakskador. Självrisken i reseansvarsförsäkringen är
50 euro.
Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som
den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakar någon
annan under resan och för vilka han/hon enligt gällande rätt är
ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en
handling eller försummelse under försäkringsperioden.
Försäkringsbeloppet i reserättsskyddsförsäkringen är 50 000
euro. Självrisk 10 %, minst 150 euro.
Syftet med reserättsskyddsförsäkringen är att den ska ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rätte
gångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i
tvistemål och brottmål. Försäkringen gäller ärenden som hänför
sig till den försäkrades privatliv och där den försäkrade är part i
sin egenskap av resenär.
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Hole In One-försäkring
Hole In One-försäkring ersätter de kostnader som förorsakas av
den s.k. oskrivna gentlemannaregeln att en golfspelare som slagit hole in one ska bjuda de andra golfspelare som samtidigt är
på golfbanan på champagne eller annan servering. Kostnaderna
ersätts förutsatt att serveringen sker omedelbart efter rundan
med hole in one-slaget på den golfklubb på vars golfbana slaget
gjordes.
Kostnaderna ersätts upp till 600 euro. Ett intyg över serveringen
ska fogas till ersättningsansökan.
Försäkringen gäller fortlöpande över hela världen.

Ett unikt servicenät
Sjukdom eller olycksfall utomlands
Skadejour vid resor 24h
+358 102 530 011
• Då du ringer får du information om var du ska uppsöka läkare
på en utlandsresa
• Be via skadejouren en betalningsförbindelse antingen själv eller be sjukhusets personal att ringa, om du behöver sjukhusvård eller dyrare undersöknings- eller vårdåtgärder.
På servicenumret betjänar vi dig på finska, svenska och engelska.
Ta med ett identitetsbevis till läkaren.
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Vad gör jag om en skada inträffar?
Sjukdom under resa och olycksfall under resa
Vid olyckor som inträffar under resa står Pohjola Försäkrings
internationella servicenätverk till ditt förfogande. Kontaktinfor
mationen till Pohjola Försäkrings servicenät runt om i världen
finns på skadehjälpen.pohjola.fi.
I hemlandet står till ditt förfogande vårt riksomfattande nät av
vårdinrättningar som vi samarbetar med. Med hjälp av nätet säkerställer vi att du snabbt får vård av hög kvalitet.
Vårdinrättningar som vi samarbetar med hittar du på sidorna op.
fi eller genom att ringa 010 253 0022.
I allvarliga fall ska du på förhand kontakta Pohjola Försäkrings
Emergency Service för att få bolagets godkännande för hemtransport av en skadelidande samt för ordnande av transporten
och andra åtgärder.

Resgodsskador

461224s 11.19

Underrätta genast guiden, reseledaren, hotelledningen eller
transportbolagets tjänsteman om skador på resgods. Be om ett
intyg över skadan. Om det är fråga om ett brott, gör då genast
en anmälan till den lokala polisen och be om ett intyg för försäkringsbolaget. Ersättningen för skador som gäller resgods utbetalas i allmänhet i Finland. Fyll i och sänd skadeanmälan eller
ersättningsansökan elektroniskt till vår ersättningstjänst på internet på adressen skadehjälpen.pohjola.fi eller anmäl skadan genom att ringa vårt servicenummer 010 253 0022.

Pohjola Försäkring Ab, FO-nummer 1458359-3
Adress: Gebhardsplatsen 1, 00013 OP, hemort: Helsingfors
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