
 Stockholm, 1 november 2013 
 
 

Bilaga till försäkringsbrev för: 
Gouda Reseförsäkring 2300 
 
SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga begränsningar, undantag och säkerhetsföreskrifter som gäller för 
försäkringen. Observera att vid skadereglering gäller alltid de fullständiga försäkringsvillkoren, vilka återfinns på vår 
hemsida www.gouda-rf.se eller kan rekvireras per telefon 08-615 28 00. 
 
Denna försäkring förnyas ej med automatik vid försäkringsperiodens utgång.   
 
A. VEM KAN TECKNA OCH HUR TECKNAS FÖRSÄKRINGEN? 
Privatperson folkbokförd i Norden kan teckna försäkringen. Försäkringen måste tecknas och betalas innan avresa från 
Sverige. För resenär som vid teckningstillfället fyllt 70 år kan försäkring endast tecknas för en resas 45 första dagar. 
 
B. VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? 
I den region (Europa eller världen) som framgår på försäkringsbrevet. 
 
C. NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?  
Endast under den tid som anges på försäkringsbrevet, om premien till fullo är betald innan avresa. 
Teckningsalternativ: 
1. Full försäkring: Goudas försäkringsvillkor gäller fullt ut under hela resan.  
2. Komplement: Försäkring som tecknas som komplement till reseskyddet i hem-/villaförsäkring. Under resans 45 första 
dagar (komplementsperioden) gäller primärt hemförsäkringsbolagets villkor, utom moment F. Invaliditets- och 
dödsfallsersättning, L. Semestergaranti och N. Kristerapi. Under komplementsperioden medges endast ersättning för den 
kostnad försäkringstagaren har för självrisk till hemförsäkringsbolaget. OBS! Se dock beloppsgränser under varje specifikt 
moment i försäkringsvillkoret. 
3. Från dag 46: Goudas försäkringsvillkor gäller först från din resas 46:e dag. 
Semestergaranti kan endast tecknas för resor som är maximalt 45 dagar långa. 
 Sjukdom/skada som uppstår innan dag 46 omfattas ej av försäkringen 
 Försäkringen kan förlängas så länge den innevarande försäkringsperioden inte löpt ut. 
 Vid avbruten resa upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter hemkomsten.  
 
E. VÅRD VID AKUT SJUKDOM, AKUT SKADA ELLER OLYCKSFALL 
 
Begränsningar: 
 Ersättning medges endast vid akut vård för nödvändiga och skäliga kostnader, föreskrivna av behandlande läkare 

(medicin, behandling, hjälpmedel, sjukresor, merkostnad för hemresa, merkostnad för kost och logi).  
 Under komplementsperioden: lämnas endast ersättning motsvarande självrisk till hemförsäkringsbolaget,  

max SEK 2 000, och hemförsäkringsbolaget skall först ha behandlat ärendet hos sig.  
 Ersättning lämnas inte om behandling hade kunnat vänta till återkomsten till Sverige. 

Ersättning medges för vård/tandvårdkostnader vid akuta besvär i 60 dagar från första läkar-tandläkarbesöket och 
vid olycksfall i 3 år från olyckstillfället. 

 Gouda har alltid rätt att avgöra om vård skall ske i Sverige eller i vistelselandet. 
 Oavsett om du tillhör allmän försäkringskassa eller ej ersätts i Sverige endast offentlig vård, maximalt upp till 

högkostnadsskyddet. Ersättning för svensk sjukhusvård lämnas för vårdavgift överstigande normal levnadskostnad. 
 Behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor eller annan alternativmedicinsk behandling ska vara 

föreskrivet/remitterad av legitimerad läkare. 
 Tandvård ersätts endast under förutsättning att du löpande kontrollerat dina tänder var 12: e – 18: e månad. 
 Vid tillkallelse ersätts resa för max 2 nära anhöriga. Hemkallelse ersätts max 1 gång per sjukdom/olycksfall.  
 Kost och logi vid ändrat förläggningssätt ersätts i max 60 dagar.  
 Missad hemresa ersätts endast om anledningen var inläggning på sjukhus. 
 Nära anhörig: maka, make, sambo, registrerad partner, barn, styvbarn, syskon, styvsyskon, föräldrar, 

styvföräldrar, far-/mor/svärföräldrar, barnbarn, svärson/-dotter, svåger, svägerska eller annan som sammanbor med 
dig. 

 
Undantag:  
 Kostnader som: ● beror på befintligt medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad 

medicinering senare än 6 månader innan försäkringen började gälla ● har samband med förebyggande hälsovård, 
akupunktur, vaccinationer, hälsokontroller, graviditetskontroll, förlossning, kostnader för nyfött barn efter en 
eventuell förlossning, skönhetsoperationer, synundersökning, kontroll/medicinering av tidigare sjukdom/olycksfall, 
löpande tandvård, tandreglering ● beror på att vårdbehov förelåg då resan startade ● avser graviditet och uppstår 
efter den 32: a graviditetsveckan ● avser abort, sterilisering, fertilitetsbehandling/utredning ● förorsakas av att 
fartyg/flygplan måste ändra färdplan p.g.a. ditt tillstånd ● avser vistelse på badanstalt, hälso-/rehabhem (och därmed 
jämställt) ● avser merkostnad för resa till studier/arbete ● avser vård orsakad av användande av alkohol, dopning-
/narkotikapreparat ● omfattas av Europeiska sjukvårdskortet ● avser privat vård i Sverige ● ersätts från annat håll ● 
har samband med yrkesmässigt kroppsarbete, där arbetsgivaren har ersättningsansvar eller en försäkring som 
ersätter skadan, eller vid extremt farliga arbetsuppgifter ● avser vård i vistelselandet efter att försäkringsperioden 
löpt ut ● avser hemtransport/tillkallelse/hemkallelse utan Goudas godkännande ● avser kostnad för återresa till 
vistelseorten      

 
Säkerhetsföreskrifter: 
 Du ska söka läkare/tandläkare på vistelseorten i direkt anslutning till besvärens uppkomst. All icke-akut behandling 

ska godkännas av Gouda i förväg. 
 Vid hemresa, hemtransport och tillkallelse ska resa godkännas i förväg av Gouda och föreskrivas av läkare. 
 
 

http://www.gouda-rf.se/


 
 
 
F. INVALIDITETS – OCH DÖDSFALLSERSÄTTNING PÅ GRUND AV OLYCKSFALL 
 
Undantag och begränsningar: 
 Försäkringsbeloppet vid ekonomisk eller medicinsk invaliditet är max SEK 400 000 (SEK 50 000 om du är över 70 

år), vid dödsfall och tekniska hjälpmedel max SEK 25 000. Ersättning lämnas aldrig för både ekonomisk och 
medicinsk invaliditet. 

 Ersättning medges endast vid kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (utifrån 
kommande våld). Som olycksfall räknas inte skada genom häftig ansträngning, dopning-/narkotikapreparat, smitta 
genom bakterie/virus/smittoämne, medicinska preparat/ingrepp/behandling/undersökning eller tillstånd som beror på 
tidigare sjukdom, lyte eller men.  

 Rätt till medicinsk invaliditet föreligger om behandling är helt avslutad och en definitiv invaliditetsgrad kan fastställas. 
Den medicinska invaliditeten sätts ned om den skadade kroppsdelen redan tidigare var nedsatt. 

 Rätt till ekonomisk invaliditet föreligger när du beviljats förtidspension/aktivitetsstöd om minst 50 %. Rätten går 
förlorad om du vid olycksfallet uppbar helt sjukbidrag eller hel förtidspension. 

 Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfall föranleder dödsfall inom 3 år från olycksfallet, ersättning 
utbetalas till dödsboet. 

 Ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel som föreskrivits av läkare och godkänts av Gouda  
 Omprövning av rätten till invaliditetsersättning måste begäras inom 10 år från olyckstillfället. 
 
G. BEGRÄNSNINGAR 
 För pilotstudenter gäller försäkringen under utbildningen när lärare med giltigt flygcertfikat är befälhavare. 
 Vid utövande av riskfyllda sportaktiviteter (se lista i fullständiga villkor) gäller ej invaliditets- och dödsfallsersättning 

enligt F.  
 Vid utövande av extremt riskfyllda sporter (se lista i fullständiga villkor) gäller försäkringen inte.  
 Försäkringen gäller ej vid skada i samband med atomkärnprocess/militär verksamhet som du deltar i. 
 
H. ANSVARSSKYDD 
 
Begränsningar: 
 Försäkringen gäller endast för sak-/personskada orsakad av dig i egenskap av privatperson. 
 Maximal ersättning per skada är SEK 5 000 000.  
 Under komplementsperioden: Högsta ersättningsbelopp den kostnad du har till hemförsäkringsbolaget för självrisk, 

dock max SEK 10 000. 
 
Undantag: 
 Skada pga slitage, vanvård, grov oaktsamhet, uppsåt, ansvar utöver gällande svensk rätt, skada på hyrd/lånad 

egendom, skada som du kan göras ansvarig för som fastighetsägare, tomträttsinnehavare, lägenhetsinnehavare, 
brukare/ägare/förare av motorfordon/vatten- eller luftfarkost, skada pga medgivande.  

 
Säkerhetsföreskrifter: 
 Skadeanmälan, skriftligt krav från den skadelidande och övrig aktuell dokumentation ska skickas till Gouda. 

 
I. RÄTTSSKYDD 
 
Begränsningar: 
 Försäkringen gäller endast för dig i egenskap av privatperson. 
 Maximal ersättning per skada är SEK 100 000.  
 Under komplementsperioden: Högsta ersättningsbelopp den kostnad du har till hemförsäkringsbolaget för självrisk, 

dock max SEK 10 000. 
 
Undantag: 
 ● Brottmål, ● småmål, ● tvist som avgörs i administrativ myndighet, ● många familjerättsliga tvister, ● tvist 

 avseende ekonomiskt åtagande av ovanlig art, ● tvist avseende överlåten fordran, ● tvist gällande dig som 
 ägare/innehavare av bostad, fastighet, fast egendom, tomträtt, ● ägare/brukare/förare av motor-, släpfordon, 
luftfartyg, ång-/motor/segelbåt, ● om du inte har befogat intresse att få din sak prövad, ● kostnader du kunnat få 
ersatta från annat håll, ● merkostnad om du byter ombud, ● eget arbete, förlorad inkomst och övriga  merkostnader, 
● verkställighet, ● ersättning till skiljemän, ● tilläggsavgift enligt 14§ Rättshjälpslagen, mm.  

Säkerhetsföreskrifter: 
 Ombud ska väljas efter lämplighet i förhållande till tvisten. Både ombud och kostnader ska godkännas av Gouda. 
 
J. PERSONSKADA VID ÖVERFALL 
 
Begränsningar: 
 Högsta ersättningsbelopp vid varje skadetillfälle är SEK 500 000.  
 Under komplementsperioden: gäller dock högsta ersättningsbelopp den kostnad du har till hemförsäkringsbolaget för 

självrisk, dock max SEK 10 000. 
 Ersättning lämnas endast för personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld, om gärningsmannen är 

okänd och/eller det konstaterats att denne inte kan betala skadeståndet. 
 Försäkringen lämnar inte ersättning om: ● du var påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika-/dopingpreparat, ● om 

du utan skälig anledning utsätter dig för risk att skadas, ● för skadestånd i samband med att du gjort dig skyldig till 
straffbar, uppsåtlig gärning, ● skadestånd grundat på medgivande, ● skadestånd grundat på överlåtelse från den som 
är direkt ersättningsberättigad. 

 
 
 
 



Säkerhetsföreskrifter: 
 Du måste kunna visa att du är berättigad till skadestånd och att gärningsmannen är okänd eller inte kan betala 

skadeståndet. 
 Polisanmälan skall ske på händelseorten i direkt anslutning till händelsen. Polisintyg skall snarast sändas till Gouda. 

 
K. EGENDOMSSKYDD 
 
Begränsningar: 
 Har du vid tecknandet valt bort egendomsskyddet lämnas ingen ersättning. Frånval framgår av försäkringsbrevet 
 Försäkringen gäller endast egendom du äger, hyr eller lånar för personligt bruk och som inte ersätts från annat håll. 

Under komplementsperioden: Högsta ersättningsbelopp den kostnad du har för självrisk till hemförsäkringsbolaget 
dock max SEK 2 000.  

 Försäkringsbelopp: färdbiljetter SEK 20 000, resehandlingar SEK 10 000, kostnadsersättning SEK 2 000, 
lösegendom max SEK 25 000 (max SEK 10 000 för barn) varav: kontanter SEK 2 000, cykel SEK 2 000, 
solglasögon SEK 1 000, mobiltelefon SEK 1 000, snowboard/skidutrustning SEK 6 000, egendom köpt under resan 
SEK 3 000.  

 Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrift som inte uppfylls medför nedsättning av ersättning.  
    Gouda har rätt att lämna nytt/begagnat ersättningsföremål, reparera skadat föremål samt avgöra vart 

   reparation ska ske. 
 Föremål värderas enligt marknadsvärde eller fast nedskrivning, med hänsyn till egendoms ålder, slitage mm. 
 Om ersatt egendom kommer tillrätta måste du återbetala ersättning du fått. 
 Förbrukningsartiklar ersätts med max 50 % av återanskaffningskostnaden och datamedia/foton/film 

   /bandupptagningar/hemgjorda föremål ersättning med max råmaterialet. 
 
Undantag:  
 Undantagen egendom: ● motordrivet fordon samt delar/tillbehör till dessa ● släpfordon ● ritningar, manuskript ● 

frimärken, mynt/sedlar med samlarvärde ● egendom olaglig att inneha/bruka ● djur ● båt, vattenskoter, svävare, 
hydrokopter, luftfartyg, luftballong, skärmflyg, vind-/hängglidare samt delar/tillbehör till dessa ● vapen 

 Undantagna händelser: ● allrisk-/drulleskada ● skada genom nötning/förslitning/förbrukning/ålder ● ytliga skador på 
resväskor ● skada genom bristfällig emballering ● skada genom nedsmutsning/sönderslagning ● skada under 
transport där Du inte själv är passagerare på färdmedlet ● skada genom inverkan av väderlek, vätska eller smetande 
ämne ● skada på sportutrustning under användning ● förlust till följd av användande av kreditkort och dylikt ● 
kvarglömd/tappad/förlagd egendom ● eget arbete, förlorad inkomst eller andra omkostnader ● stöld från olåst 
hotellrum/passagerarhytt ● stöld ur olåst bil/husvagn ● stöld/skadegörelse i bostaden om förövaren hade tillåtelse att 
vistas i bostaden/haft tillåtelse att använda nyckel ● stöld/skadegörelse i källare/vind/garage/uthus eller liknande ● 
stöld/förlust av stöldbegärlig egendom (se definition i fullständiga villkor) som polletteras eller lämnas i motorfordon, 
båt, tält, husvagn.  

 
Säkerhetsföreskrifter:  
 Stöld, rån och överfall ska polisanmälas i direkt anslutning till händelse. 
 Du ska handha/förvara egendom så att stöld om möjligt förhindras, särskild om egendomen är stöldbegärlig, värdefull 

eller av sån beskaffenhet att det är naturligt att ägna den uppmärksamhet.  
 Cykel ska vara låst med fast monterat cykellås/hänglås och kätting, bygellås eller motsvarande. 
 Om du lämnar din bostad skall alla ytterdörrar/fönster vara låsta. Nyckel får ej lämnas/gömmas eller märkas/förvaras 

så det kan avgöras vart nyckeln går. Delar du bostad med andra skall dörren till det egna rummet vara låst om du 
lämnar rummet. 

 Stöldbegärlig egendom som förvaras i låst hotellrum skall även vara inlåsta i exempelvis låda eller väska.  
 Medförd stöldbegärlig egendom, pengar och värdehandlingar skall hållas under uppsikt.  
 Dokumentation: Du ska kunna styrka att du ägde det förlorade föremålet, dess ålder och värde genom originalkvitto. 

Kravet på styrkande är högre för stöldbegärlig egendom/egendom med högt värde. Begagnad egendom ska styrkas 
med ursprungskvitto. Merkostnad i samband med skada ska styrkas med originalkvitto  

 För att anmäla skada ska du skicka skadeanmälan, polisrapport och dokumentation till Gouda. 
 
L. SEMESTERGARANTI 
 
Begränsningar: 
 Semestergaranti kan endast tecknas för resor som är max 45 dagar långa. Vid sådan resa måste du aktivt väja 

bort momentet för att exkludera det från försäkringen. Frånval framgår av försäkringsbrevet.  
 Med ”familj” förstås nedan 2 vuxna personer som är makar/sambor/registrerade partners och deras barn 0 – 19 

år. Som barn räknas medföljande gemensamma barn eller barn till en av de vuxna som gemensamt beställt resan 
och köpt Goudas försäkring. 

 Kom ikapp resan: Max SEK 30 000 per person eller SEK 100 00 per familj för nödvändiga/skäliga kostnader om 
du pga oförutsedd händelse missar utresa från Norden/direkt påföljande anslutning inom Europa, om din planerade 
transfertid var minst 2 timmar. 

 Försening allmänt färdmedel: Vid oförutsedd försening mer än 4 timmar SEK 300 (barn SEK 100), mer än 12 
timmar SEK 500 (barn SEK 250). Om försening beror på strejk ska försäkringen vara betald innan strejken bryter 
ut/varslas. 

 Bagageförsening utresa: Försening mer än 4 timmar SEK 300, mer än 12 timmar SEK 500, mer än 24 timmar 
SEK 500. Om försening beror på strejk ska försäkringen vara betald innan strejken bryter ut/varslas. 

 Bagageförsening hemresa: Försening mer än 4 timmar SEK 300, mer än 12 timmar SEK 400. Om försening beror 
på strejk ska försäkringen vara betald innan strejken bryter ut/varslas. 

 Anslutningsreseskydd: Ersättning lämnas med max SEK 2 000 för nödvändiga och skäliga kostnader vid oförutsedd 
försening som medför missad anslutning inom Norden, om din planerade transfertid var minst 2 timmar. 

 Förstörd semester: Maximal ersättning SEK 30 000 per person/SEK 100 000 per familj.  
 Förstörd semester pga försenad ankomst: Ersättning lämnas med dagsandelar vid oförutsedd försenad ankomst till 

resmålet med mer än 24 timmar. Om mer än 50 % av resan förstörs ersätts du med ny resa.  
 Förstörd semester pga egen sjukdom: Om sjukdom enligt läkarintyg medför att du förlorar syftet med resan eller 

delmoment i resan ersätts du med en dagsandel per förstörd dag. Om mer än 50 % av resan förloras får du 
ersättning med en ny resa. Om sjukdom leder till sjukhusinläggning/ordinerad vila på rummet mer än 50 % av 



restiden lämnas även ersättning till en medresenär eller till hela medresande familjen. Ordineras du vård av 
medresenär under mer än 50 % av restiden lämnas ny resa till denne medresenär 

 Förstörd semester pga allvarlig händelse: Om du förlorar resdagar pga nära anhörigs sjukdom, skada på din egendom 
i Sverige eller inbrott/rån/överfall/naturkatastrof/trafikolycka ersätts du med en dagsandel per förstörd dag. Om mer 
än 50 % av resan förstörs ersätts du med en ny resa. 

 Utbetalning av ersättningsresa: initialt utbetalas 65 % av förstörd resa, resterande del utbetalas om du köper en ny 
resa inom 12 månader till kostnad som överstiger redan utbetald ersättning. 

 Hyra av sportutrustning: Om egen utrustning försenas minst 4 timmar, stjäls, skadas under transport/användning 
lämnas ersättning med max SEK 5 000 för hyra av ersättningsutrustning.  

 Aktivitetskostnad: Om ersättning lämnas för förstörd semester pga egen sjukdom kan ersättning lämnas om du pga 
sjukdomen inte kunnat delta i aktivitet (se definition i fullständiga villkor) med max SEK 10 000. 

 Självrisk hyrt fordon under resa: Max SEK 10 000 ersätts för självrisk vid skada på hyrt fordon under resa. 
 Självrisk hemma: Max SEK 10 000 lämnas för kostnad för självrisk vid skada på din bostad eller din 

(stillastående)bil, vid annan skada som omfattas hemförsäkringens reseskydd ersätts max SEK 2 000 för självrisk. 
Merkostnader pga sådan händelse ersätts med ytterligare max SEK 2 000. En förutsättning är att 
hemförsäkringsbolaget färdigbehandlat skadan 

 
Undantag:  
 Ersättning lämnas aldrig om ersättning kan erhållas från annat håll, som exempelvis Resegarantilagen 
 Ersättning lämnas inte i samband med konkurs eller myndighetsingripande 
 Vid sjukdom lämnas aldrig ersättning för tid innan det första läkarbesöket 
 Ersättning lämnas ej vid: sexuellt överförbara sjukdomar, tillstånd beroende på alkohol/berusnings-

/sömnmedel/doping/narkotika, tillstånd som har samband med psykisk störning, graviditet, tillstånd som undantas 
enligt begräsningarna i E (fullständiga villkoren). 

 Ersättning i form av ny resa kan aldrig överlåtas till annan resenär 
 Ersättning i form av ny resa lämnas aldrig om den förstörda resan är en ersättningsresa som Gouda betalat  
 Med dagsandel förstås endast kostnad för boende, transfer och resa med flyg/båt/tåg, inte aktivitetskostnader 
 Med aktivitetskostnader förstås inte boende, transfer, allmänna färdmedel. 
 
Säkerhetsföreskrifter: 
 Om ersättning lämnas för kostnad du haft ska denna kostnad styrkas med originalkvitto. 
 Försening/bagageförsening ska styrkas med intyg från flygbolag 
 Du ska planera din transfer så att du alltid är i tid till avgångar enligt Goudas och transportföretagets regler.  
 Vid sjukdom ska diagnos, ordinerad rumsvila/antal sjukdagar, ordinerad vård av medresenär, avrese-

/aktivitetsavrådan styrkas med intyg från behandlande läkare.  
 Inbrott/rån/överfall/skada på privat egendom ska styrkas med polisrapport eller intyg från annan berörd myndighet.    
 Vid självriskskydd ska ersättningsbrev utvisande självrisk från det behandlande försäkringsbolaget uppvisas  

 
M. KRISTERAPI 
 
Begränsningar: 
 Ersättning lämnas vid akut psykisk kris i samband med inbrott, rån, överfall, våldtäkt eller av annan i försäkringen 

omfattad allvarlig händelse, under förutsättning att förövaren inte är en medförsäkrad eller nära anhörig. 
 Ersättning lämnas med max SEK 10 000 och behandling skall utföras av legitimerad psykolog/psykoterapeut inom 

12 månader från skadehändelsen. 
 All behandling skall i förväg godkännas av Gouda eller Goudas Alarmcentral. 
Säkerhetsföreskrifter: 
 Händelse som har samband med brott skall alltid polisanmälas. 
 Polisintyg, läkarintyg eller liknande handling från berörd myndighet eller liknande skall sändas till Gouda som ska 

godkänna behandlingen i förväg. 
 
N. EVAKUERING VID NATURKATASTROF ELLER KRIGSLIKNANDE HÄNDELSE 
 
BEGRÄNSNINGAR 
 
 Under komplementsperioden är högsta ersättningsbelopp den kostnad du har för självrisk till hemförsäkringsbolaget 

dock max SEK 2 000.  
 Ersättning lämnas endast under gällande försäkringsperiod och om reseavrådan/evakueringsuppmaning utfärdas efter 

att du anlänt till det land/område som evakueringsuppmaningen avser. 
 Ersättning lämnas endast under förutsättning att du evakueras vid första möjliga tidpunkt. Väljer du att inte 

medverka vid sådan evakuering utan istället stannar i det drabbade landet eller området lämnas ingen ersättning för 
evakuering vid senare tidpunkt. 

 Gouda ansvarar inte för att arrangera evakuering, endast för ersättning för merkostnad som uppstår i samband med 
evakuering. 
 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 Om händelse inträffar som kan föranleda evakuering ska Gouda eller Gouda Alarm omgående kontaktas. 
 Du ska följa de instruktioner som UD eller lokala myndigheter lämnar. 
 Kostnader ska styrkas med kvitto i original. 
 
UNDANTAG 
 Ersättning lämnas inte om ersättning lämnats/hade kunnat lämnas från annat håll 
 Ersättning lämnas inte om du tagit del i oroligheterna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt. 
 Ersättning lämnas inte om UD utfärdat avrådan eller evakueringsuppmaning redan innan du reste in i landet/området. 
 
 
 
 
 



O. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Begränsningar: 
 Du skall efter förmåga begränsa eller avvärja skada. Ersättning nedsätts om du uppsåtligen eller genom grov 

vårdslöshet åsidosätter denna räddningsplikt. Om du svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för 
skadans bedömning bortfaller ersättningen. Detsamma gäller om du framkallat försäkringsfallet med uppsåt.  

 Du är skyldig att upplysa Gouda om det finns annan försäkring som gäller för samma skada.  
 Krigsskador: Försäkringen gäller inte alls för skada i Sverige som har samband med krig, uppror eller liknande. Vid 

skada utanför Sverige gäller försäkringen, dock ej för moment J. Personskada vid överfall, om skadan inträffat inom 3 
månader från utbrottet och om du vistades i det drabbade området vid utbrottet, under förutsättning att du inte 
deltagit i händelserna. Om du reser till land där krig, uppror eller liknande utbrutit, gäller försäkringen inte för skada 
som inträffar.  

Säkerhetsföreskrifter: 
 Du ska alltid följa behandlande läkares/Goudas/sakkunnige läkares rekommendationer och anvisningar. 
 Skada ska anmälas till Gouda snarast, dock senast inom 3 år.  
 Du är skyldig att tillhandahålla alla de handlingar Gouda behöver för att reglera skadan. Observera att samtliga 

handlingar skall sändas till Gouda i original.  
 Innan avresa skall du ta föreskrivna vaccinationer. Du ska även, om du har ett befintligt medicinskt tillstånd, ta med 

dig nödvändiga läkemedel för ditt tillstånd så dessa räcker hela resan.  
  Goudas Alarmcentral: Har du tecknat Goudas försäkring med fullt skydd från dag ett ska du kontakta Goudas alarm-

central vid akut skada. Har du tecknat Goudas försäkring som ett komplement ska du dock vid akut skada kontakta 
den alarmcentral som är knuten till ditt hemförsäkringsbolag. 

 
P. DEFINITIONER 
Vänligen se den sammanställning av ord och begrepp vi använder i de fullständiga villkoren.  

 


