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Vad täcker försäkringen?
Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall under resa

Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall under resa 
Försäkringsbelopp: utrikesresor 4 000 000 €, 
inrikesresor 250 000 € (självrisk 50 €)

Plötslig tandvärk under resa 
Försäkringsbelopp: 200 €

Hemtransport till Finland på grund av sjukdom eller 
olycksfall under resa 
Försäkringsbelopp: Ingår i det totala 
ersättningsbeloppet för vårdkostnader vid sjukdom och 
olycksfall vid resa utomlands

Kostnader för hemresa för barn som reser med den 
försäkrade 
Försäkringsbelopp: 10 000 €

Resekostnader för nära anhörig till försäkrad som 
vårdas på sjukhus 
Försäkringsbelopp: skäliga transport-, logi- och 
måltidskostnader för 1 person i högst 5 dygn

Hemtransport av avliden 
Försäkringsbelopp: 500 000 €

Dödsfall genom olycksfall 
Försäkringsbelopp: vuxna över 18 år 40 000 €, barn 
under 18 år 5 000 €

Bestående men genom olycksfall, 100 % 
Försäkringsbelopp: 40 000 €

Avbokning och avbrytande av resa

Avbokning av resa  
Försäkringsbelopp: 5 000 € (självrisk 50 €)

Avbrytande av resa  
Försäkringsbelopp: 5 000 €

Försening från resa och fördröjning av resa

Ersättning för väntetid vid fördröjning av resa 
Försäkringsbelopp: Efter 4 timmar högst 500 € 

Försening från resa 
Försäkringsbelopp: 1 000 €

Bagageersättning

Bagage 
Försäkringsbelopp: 1 500 €, självrisk 50 €

Försenat bagage – nödvändighetsartiklar 
Försäkringsbelopp: 500 €, efter 4 timmar

Hole-in-One-skydd 
Försäkringsbelopp: 500 €

Ansvarsskadeersättning och rättshjälp

Rättshjälp 
Försäkringsbelopp: 10 000 €

Ansvarsskadeersättning 
Försäkringsbelopp: 50 000 €

Vad täcker försäkringen inte?
Försäkringen täcker inte behandlingskostnader för 
sjukdom som uppkommit innan resan påbörjades 
eller som undersökts innan resan, trots att sjukdomen 
konstaterats under resan.

Försäkringen täcker inte behandlingskostnader om den 
försäkrade har vägrat behandling av sjukdomen eller 
skadan innan resan påbörjades eller om behandlingen 
har avbrutits.

Olycksfall under resa innefattar inte skada som orsakats 
av bitning på en tand eller tandprotes, även om en yttre 
faktor bidragit till skadans uppkomst.

Försäkringen ersätter inte skador som uppkommit i 
samband med bestämda hobbyer och sporter som 
anges i villkoren eller vid utövande av tävlingsidrott som 
kräver licens.

Försäkringen täcker inte följder av förlossning 
eller av graviditet som uppkommer efter den 35:e 
graviditetsveckan.

Försäkringen täcker inte kostnader som uppstår till följd 
av avbokning av resa, om den försäkrade inte vill resa 
eller om orsaken till avbokningen (inklusive graviditet) 
har inträffat innan försäkringen började eller innan 
resan bokades.

Avbokning av resa ersätts inte om en plötslig sjukdom 
eller ett plötsligt olycksfall orsakas av alkohol- eller 
drogmissbruk eller missbruk av läkemedel.

Försäkringen ger ingen ersättning för väntetid på grund 
av försening till följd av strejk, arbetskonflikt, flyg- eller 
annat myndighetsförbud eller andra handlingar som var 
kända före resan.

Försäkringen ersätter inte glasögon eller andra 
personliga hjälpmedel, arbetsredskap eller hyrd 
egendom eller skador som orsakats av missbruk/
otillåten användning av bagage.

Skador på bagage som orsakats av myndighetsåtgärd, 
förlust eller normal användning av gods ersätts inte.

Ansvarsskadeersättning kan inte utbetalas för skada 
på egendom i den försäkrades besittning, en själv, 
familjemedlem eller resesällskap eller för skada som 
orsakats i samband med brott.

Vilken typ av försäkring är detta?
Reseförsäkring för Ålandsbankens Mastercard Premium Gold-  och Mastercard Private Banking Gold-kort.

Reseförsäkring  
Dokument med försäkringsinformation
Försäkringsbolag: AIG Europe S.A. filial
Produkt: Gruppreseförsäkring för Ålandsbankens Mastercard Premium Gold- och Private Banking Gold-kort 2001023261, 2001027553

Försäkringen utfärdas av AIG Europe S.A. filial (FO-nummer 2922692-7, ’AIG’), Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors.
AIG Europe S.A. filial är en finsk filial till försäkringsbolaget AIG Europe S.A. med säte i Luxemburg. Den finska filialens handelsregisternummer i 
Luxemburgs register R.C.S. är B 218806. AIG Europe S.A.:s huvudkontor ligger på 35 D John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, http://www.aig.lu

Denna produktbroschyr ersätter inte försäkringsvillkoren. Läs noggrant igenom de fullständiga försäkringsvillkoren och begränsningarna.
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Finns det några begränsningar för försäkringsskyddet?
Försäkringen gäller endast för de kortinnehavare och parallellkortsinnehavare av  Ålandsbankens Mastercard Premium Gold - och 
Private Banking Gold - kort som är under 80 år. Försäkringen upphör när den försäkrade fyller 80 år (exklusive Hole-in-One 
försikring). 

Försäkrade är också den försäkrade kortinnehavarens maka/make eller sambo under 80 år samt kortinnehavarens barn under 23 år 
som reser tillsammans med kortinnehavaren. Försäkringen gäller dock inte då maken/makan eller barnen reser ensamma.

Försäkringen gäller inte om den försäkrade inte har ett giltigt Mastercard Premium Gold - och Private Banking Gold - kort vid resans 
början.

Försäkringen gäller för resor över hela världen. Försäkringen gäller inte om den försäkrade är på arbetsresa, reser på grund av 
studier eller reser på grund av en omständighet som kan jämställas med ovannämnda.

Försäkringen gäller för högst 90 dagar långa fritidsresor inrikes och utrikes. Om resan varar längre under en sammanhängande period 
upphör försäkringen 90 dagar efter att resan påbörjades.

AIG ansvarar inte för skador som har förorsakats av krig eller väpnad konflikt, revolution, kravaller, användning av militär styrka eller 
terrorism. 

Försäkringsgivaren erbjuder inte skydd och är inte skyldig att betala försäkringsersättning eller uppfylla någon annan förpliktelse enligt 
detta försäkringsavtal för att erbjuda försäkringsskydd eller annan förmån eller betala ersättning om försäkringsgivaren, dess 
moderbolag eller någon annan aktör som utövar bestämmanderätt i försäkringsgivaren därmed skulle anses göra sig skyldig till 
verksamhet som sanktionerats, förbjudits eller begränsats enligt FN-resolutioner, handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller 
förordningar i EU eller USA.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för resor över hela världen. Försäkringen gäller inte om den försäkrade är på arbetsresa, reser på grund av studier 
eller reser på grund av en omständighet som kan jämställas med ovannämnda. I Finland gäller försäkringen när den försäkrade reser 
minst femtio (50) kilometer fågelvägen från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller inte 
på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser.

Vilka är mina skyldigheter?
• Den försäkrade ska följa anvisningarna för skydd av bagage och vidta åtgärder för att förhindra skada eller minimera uppkommen

skada.

• Vid ansökan om ersättning ska den försäkrade överlämna relevant dokumentation och originalkvitton till AIG. Vid försening
och dröjsmål ska den försäkrade lämna in en utredning från flygbolaget och vid skador på bagage lämna in ett reklamation till
transportföretaget, researrangören eller hotellet och/eller brottsanmälan till polisen.

Hur och när betalar jag?
Försäkringstagaren Ålandsbanken Abp betalar försäkringspremien till försäkringsbolaget.

Hur säger jag upp försäkringen?
De enskilda försäkrade har inte rätt att säga upp försäkringen.

När börjar och slutar försäkringsskyddet?
Från och med den 1 januari 2022 till dess att kreditkortsavtalet sägs upp, ändras eller annulleras eller försäkringstagaren säger upp 
försäkringsavtalet med försäkringsgivaren. För den enskilda försäkrade personen upphör försäkringsskyddet när han eller hon fyller 80 
år (exklusive Hole-in-One försikring).


