Kortförsäkring med reseförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsgivare för den här försäkringen är
Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr 62 94 05 14,
genom Europeiska ERV Filial, nedan kallat Europeiska ERV
organisationsnummer 516410-9208.
Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.

Produkt: Marginalen Gold
Gäller från 2018-11-05

Försäkringstagaren Marginalen Bank Bankaktiebolag har tecknat avtal med
Europeiska ERV om de försäkringsförmåner som är kopplade till Marginalen
Gold.
Detta faktablad är endast en kortfattad översikt av försäkringen och utgör inte det fullständiga försäkringsvillkoret.
Fullständig information om försäkringsprodukten hittar du, både före och efter ingående av avtalet på
www.marginalen.se.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd. I försäkringen ingår även bl.a. köpförsäkring med allriskskydd samt nyckelskydd. Försäkringen ingår i ditt Marginalen Goldkort när du betalar minst 75 % av
resan, produkten eller drivmedlet med kortet. Försäkringen gäller utan självrisk. Om du inte har ett fullgott reseskydd i
din hemförsäkring eller om du helt saknar hemförsäkring, bör du teckna en separat reseförsäkring som ersätter kostnader för t.ex. sjukdom, olycksfall och hemtransport under resan.
Försäkringen gäller endast för personer som är bosatta i Norden och som är registrerade i nordisk allmän försäkringskassa. Vilka som omfattas av försäkringen: se de fullständiga försäkringsvillkoren punkt 1. Vem försäkringen gäller för.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

x

Högsta ersättningsbelopp i SEK per försäkrad/kort

x
x
x

RESEFÖRSÄKRING



Avbeställningsskydd
Vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall
20 000/60 000



Resestartskydd
Nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto)
2 000/6 000



Försening av allmänt färdmedel
 Efter 4 tim, 600/2 500 (schablon)
 Efter 8 tim, 1 200/4 000 (ytterligare schablon)
 Efter 24 tim, 3 000/6 000 (ytterligare ersättning mot kvitto för nödvändiga och skäliga merkostnader)



Bagageförsening utanför hemlandet
Nödvändiga och skäliga merkostnader (kvitto)
 Efter 4 tim, 1 500/3 000
 Efter 24 tim, 3 000/6 000 (ytterligare)



Självriskskydd
Hem- och bilförsäkring 10 000/skada



Självriskeliminering hyrbil utomlands
10 000/skada

x

Allrisk - hemelektronik/hushållsmaskiner(3 år)
20 000/skada och 40 000/år



Allrisk (90 dagar)
20 000/produkt, 200 000/inköp,
400 000/år och kort



Förlust av nyckel
 Låsöppning – nödvändiga och skäliga kostnader
 Nya nycklar – omkodning av nycklar samt
lås – 3 000/skada och kort

Bagageskydd
Ansvars,-/rättsskydd och överfall
Prisgaranti/Förlängd garanti/Leveransförsäkring på köpförsäkringen
Evenemangsskydd

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
Ersättning lämnas bl.a. inte för:

!

Avbeställningsskydd
 Sjukdom eller skada som inte är akut och
okänd vid beställning av resa eller
stuga/lägenhet.
 Sjukdom eller olycksfall som orsakats av
graviditet eller förlossning.
 Resa som beställts mot medicinsk avrådan.
 Befintliga medicinska tillstånd. Försäkringen
gäller dock om personen varit symptomfri/besvärsfri 6 månader före bokningstillfället.
 Medresenärs olycksfallsskada, akuta sjukdom eller dödsfall vid gruppresa.

!

Resestartskydd
 Ersättning lämnas inte för den återbetalning
som kan utgå från researrangör, trafikföretag, hotell eller liknande.
 Du ska vara ute i så god tid att du är på
plats senast 2 timmar före avgång eller annan längre tid enligt transportören/arrarangören.

!

Bagageförsening
 Konkurs, myndighetsingripande, strejk, lockout eller andra fackliga åtgärder.

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR



Läkekostnader samt hemtransport i händelse
av sjukdom eller olycksfall under resan



Tankning av fel bränsle
3 000/skada



Självriskskydd – Bilbärgning och assistans, inklusive tillgång till vägassistans
2 000/skada

!

Allrisk hemelektronik och hushållsmaskiner 3 år
 Persondatorer/mobiltelefoner/kameror med tillbehör.

!

Allrisk 90 dagar/Allrisk hemelektronik
och hushållsmaskiner 3 år
 Skada som består i slitage, förbrukning, korrosion, beläggning, eller annan gradvis försämring.
 Skada som orsakats av att den försäkrade
inte varit aktsam om sin egendom och handhaft den på så sätt att stöld och skada så
långt som möjligt förhindrats.
 Skada som leverantör eller annan ansvarar
för enligt lag, garanti eller avtal.

!

Förlust av nyckel
 Bostad där kortinnehavaren är tillfälligt inneboende.

Var gäller försäkringen?




Olika försäkringsmoment kan ha olika geografisk omfattning, för fullständig översikt se försäkringsvillkoren.
Försäkringen gäller inte för resa till länder dit svenska utrikesdepartementet avråder från resor.

Vilka är mina skyldigheter?
 Till försäkringen finns vissa anmärkningar som du har att följa. Vänligen ta del av dessa i det fullständiga
villkoret.
 Spara kvitton, förseningsintyg (PIR-rapport), läkarintyg, polisrapport eller annat underlag som styrker din
skadehändelse. Din skadeanmälan skickar du in till Europeiska ERV så snart som möjligt.
 Du ska vara aktsam om din egendom och handha den på så sätt att förlust och skada så långt som möjligt
förhindras.
 Om ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, ska du efter förmåga vidta
åtgärder för att hindra eller minska skadan (räddningsplikt). Har du uppsåtligen åsidosatt dina skyldigheter,
kan ersättningen sättas ned. Detsamma gäller om du har åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att det
innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa eller annars genom grov vårdslöshet.

När och hur ska jag betala?

 Försäkringen är en förmån som erbjuds via Marginalen Bank och ingår i kortets årsavgift.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
 Reseförsäkringen aktiveras när du betalar resa till mer än 75 % med kortet. Betalning av resa ska ske direkt
till researrangör, resebyrå eller transportföretag. Korttidshyrd stuga/lägenhet ska vara hyrd via organiserad
förmedlare.
 För övriga försäkringar aktiveras försäkringen när du betalar produkt eller drivmedel till 75 %.
 För Allrisk och Allrisk hemelektronik/hushållsmaskiner är lägsta inköpspris av vara 1 000 SEK.
 Vid resa gäller försäkringen från att du lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjas, till dess
resan är avslutad och du kommit hem igen, vid enkelresa gäller försäkringen dock tills dess att den försäkrade
kommit fram till resmålet. Vid resa gäller försäkringen i 60 dagar.
 Avbeställningsskyddet upphör att gälla efter att du passerat säkerhetskontrollen på flygplatsen eller annan
plats där resan påbörjats, t.ex. färjeterminal, tåg-/busstation.
 Tankning av fel bränsle gäller fr.o.m. första tankningen med kortet och därefter i 60 dagar (tankning av drivmedel med minst 20 liter eller 5 kg gas).
 Försäkringsförmånerna gäller parallellt med innehavet av kortet. Upphör kortet att vara giltigt upphör vid
samma tidpunkt även försäkringsförmånen att gälla, även för produkt som inköpts före kortets upphörande.
Detta gäller dock inte ersättningskort, utan då fortsätter försäkringsförmånen att gälla på samma sätt som för
det utbytta kortet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Kortinnehavaren kan när som helt säga upp eller avstå försäkringen, kontakta Marginalen Bank för vidare åtgärd.
Garantifonden
Europeiska ERV är en filial till det danska försäkringbolaget Europæiske ERV. Danska försäkringsbolag omfattas av den
danska Garantifonden som skyddar kunder om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs. Garantifonden betalar endast ut
ersättning till personer som är permanent bosatta i Danmark. Som kund hos Europeiska ERV har du dock samma skydd
som alla andra kunder har hos försäkringsbolag på den svenska marknaden.

