*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Mastercard
World Elite -kort.
Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens
Mastercard World Elite -kortets innehavare. Försäkringen gäller då den försäkrade har ett giltigt
ovannämnt Ålandsbankens kort vid resans början. Den försäkrades resa kan vara högst 90 dygn.
Försäkrade är ovannämnda Ålandsbankens kortinnehavare, samt också den medresande
kortinnehavarens maka/make eller sambo och kortinnehavarens medresande under 23 åriga barn.
Försäkringen är inte i kraft när maken/makan eller barnen reser ensamma. Försäkringen är i kraft
för under 80 åringar och upphör att gälla när den försäkrade eller maken/makan fyller 80 år.
För barnens del upphör försäkringen senast då de fyller 23 år. Vid inrikesresor gäller försäkringen
när den försäkrade reser minst femtio (50) kilometer från sin bostad, arbetsplats, studieplats eller
fritidsbostad. Försäkringen gäller inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser.
I försäkringen ingår
resenödtjänst 24h
Tfn +45 3848 8085
e-mail sos@sos.dk.
24h service på finska,
svenska och engelska.
AIG KUNDTJÄNST
FÖR KUNDER I FINLAND
AIG Europe S.A. (filial i Finland)
Kaserngatan 44
00130 Helsingfors
Tfn +358 (0)201 443 240 (Svenska)
Tfn +358 (0)201 443 250 (Finska)
e-mail alandsbanken@AIG.com
AIG KUNDTJÄNST
FÖR KUNDER I SVERIGE
AIG Europe S.A. (filial i Finland)
Kaserngatan 44
00130 Helsingfors
Tfn +46 770 45 75 88
e-mail alandsbanken@AIG.com

Försäkringen ersätter

Försäkringsbelopp (EUR)

Självrisk

250 000
4 000 000

50 €
50 €

200

-

Hemtransport till hemlandet till följd av sjukdom eller
olycksfall under resa

Ingår i försäkringsbeloppet för
vårdkostnader orsakade av
sjukdom eller olycksfall under
utrikesresor

-

Hemtransport av barn som reser med den försäkrade

10 000

-

Vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall
under resa
inrikesresor
utrikesresor
Tandvårdskostnader (oväntad och akut tandvärk under resa)

Hemtransport av avliden oberoende dödsorsak

500 000

-

Skäliga transport-, logi- &
måltidskostnader

-

Dödsfall genom olycksfall
vuxna över 18 år
barn under 18 år

40 000
5 000

-

Bestående men genom olycksfall (100 %)

40 000

-

Annullering av resa: Rese och övernattningkostnader

5 000

50 €

Försening från resa

1 000

-

500

4 timmars
väntetid

Avbrott av resa

5 000

-

Resgodsersättning

1 500

50 €

500

4 timmars
väntetid

Juridisk hjälp

10 000

-

Ansvarsskada

50 000

-

500

-

2 500

-

Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som
vårdas på sjukhus (1 person/upp till 5 dygn)

Ersättning för väntetid (flyg eller annat offentligt färdmedel)

Försenat resgods (nödvändighetsartiklar)

Hole-In-One -skydd
Självriskeliminering för hyrbil

Eventuella flera eller parallella kort, som inkluderar ett reseförsäkringsskydd, ger inte rätt till flerdubbla ersättningar.

*Detta produktblad ersätter inte försäkringsvillkoren. Bekanta dig noggrant med bifogade fullständiga försäkringsvillkor, där
det framgår tydligare vad försäkringen ersätter och hurdana begränsningar gäller för ersättningarna.
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