Om något skadats hemma när du varit borta

Försäkringen betalar din självrisk vid skada på bil och bostad vid utlandsvistelse. Du får upp till 10 000 kr i ersättning.

Travel Account Concept
Förmånsförsäkring

Kom ihåg

• Se till att du får intyg om försening eller bortkommet bagage
• Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar
• Skadeanmälan görs till Trygg-Hansa på telefon 077-440 50 20

Utdrag ur försäkringsvillkoren

Fullständiga villkor finns på vår hemsida www.dinersclub.se/tac eller
hos TAC-support, tel 08-14 68 60, e-mail tacsupport@dinersclub.se

dcm 0404 09-03

Frågor?

Har du ytterligare frågor är du välkommen att ringa Trygg-Hansa,
077-440 50 20.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som betalar din resa via Diners Club TAC.
Den gäller i hela världen och under hela resan – dock längst i 60 dagar.
Om du tvingas avbeställa resan

I försäkringen ingår ett avbeställningsskydd som ger ersättning med
upp till 20 000 kr. Det gäller om du tvingas avbeställa din resa p g a att
du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för olycksfall. Undantag gäller vid gruppresa om medresenär drabbas. Med gruppresa menas
att fler än tre personer bokat resa tillsammans till samma resmål.
Om resan försenas

Om resan från utgångspunkten försenas mer än 4 timmar får du 700 kr
i ersättning. Vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg är ersättningen högst 7 500 kr.

Om bagaget kommit på avvägar

Om bagaget är försenat mer än 4 timmar under utresan får du ersättning för inköp upp till 2 000 kr. Är det försenat mer än 12 timmar får du
upp till 4 000 kr. Din rätt till ersättning vid bagageförsening gäller
endast v id utresor – ej resa till hemorten. Inköpen måste göras på den
ort förseningen inträffade. Inköpen ska vara nödvändiga för uppehållet
och göras innan bagaget lämnas ut. Kostnaden ska styrkas med
originalkvitto.
Om olyckan är framme

Vid dödsfall till följd av olycksfall utgår en ersättning på upp till
400 000 kr, vid invaliditet upp till 1 000 000 kr. Försäkringen är inte
en heltäckande reseförsäkring. Den täcker inte kostnader för t ex
läkarvård, sjukhusvistelse, rån, överfall eller rättshjälp.

