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Ändringar i Reseförsäkring 2020-01-01

- Invaliditets- och dödsfallskapital inom ett år och sex månader
från olycksfallet.

- Kostnader för permanenta kronor eller bryggor betraktas inte
som akut tandvård och ersätts inte. Vid olycksfall kan
försäkringen ersätta även sådan tandvård som inte ersätts av
den allmänna tandvårdsförsäkringen.
Vid tandskada genom olycksfall lämnar försäkringen endast
ersättning för implantatbehandling eller skalfasader om
behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna
tandvårdsförsäkringen.

- Hemtransport ska i första hand anordnas av, eller i samråd
med, Falck Global Assistance. Om hemtransport anordnas på
annat sätt kan Kammarkollegiet neka ersättning för kostnaden.

- Egendomsskydd: Ersättning kan utgå med högst det
prisbasbelopp som gällde på skadedagen.

- Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader
som är en direkt följd av en ersättningsbar skada upp till 5 000
SEK. Exempel på sådana kostnader är:

- – telefonkostnader för att spärra kontokort/bankkort/ kreditkort
- – resekostnader för att göra polisanmälan, skaffa nytt pass eller

nytt visum
- – nya nycklar/nytt lås till den försäkrades privata bostad eller

privata fordon.

Försäkringsavdelningen
Liselott Hollman
054221226
liselott.hollman@kammarkollegiet.se
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Försäkringen gäller inte 8. Appar, mediafiler eller mjukvaror till
datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.
Nytt: 9. Skada på privat egendom som uppstått genom att
medförd vätska eller annat flytande ämne läckt ut.

- Självriskskydd: höjt ersättningsbelopp från 6 000 SEK till 8 000
SEK

- Ny punkt: Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR
Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens
gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador
med anledning av försäkringen.

- Definitioner finns längst bak. Stycket fanns förut under 1
Omfattning, definitioner och självrisk. Vi har även lagt till
några definitioner.


