När olyckan är framme ska inget barn

behöva stå oförsäkrat..
Därför omfattas nu alla barn som adopteras genom Barnen Framför Allt-Adoptioner
av ett reseskydd som gäller vid sjukdom och olycksfall.

VISSTE DU ATT?
En sjukhusvistelse i
utlandet kan kosta
närmare 1 000 000
svenska kronor?

Reseförsäkring för Barnen Framför Allt-Adoptioners medlemmar

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för adoptivbarn. Från det att vårdnaden överlåtits till den nya föräldern på
plats i barnets födelseland och till dess barnet nått sin nya hemort.

Varför bör man ha en reseförsäkring?
I en vanlig hemförsäkring ingår normalt ett reseskydd i upp till 45 dagar. Vid resor som varar
längre tid än 45 dagar finns det vanligtvis möjlighet att förlänga skyddet hos sitt
hemförsäkringsbolag.
Eftersom att adoptivbarnet inte omfattas av hemförsäkringen innan det anlänt till Sverige är
det mycket viktigt att teckna en enskild reseförsäkring på barnet. Detta skydd ingår nu vid
adoptioner genom Barnen Framför Allt.

Vad är skillnaden på sjuk och olycksfall – respektive reseförsäkring?
Sjuk- och olycksfallsmomentet fungerar som ett skydd vid invaliditet och ger rätt till ersättning
vid funktionsnedsättning på grund av sjukdom/olycka, dödsfall, skadade kläder och glasögon,
behov av hjälpmedel etc. Alla barn som adopteras genom Barnen Framför Allt-Adoptioner
omfattas av detta skydd. Fr.o.m. att man har fått barnet i sin vård med endast
olycksfallsomfattning och när man sedan är tillbaka i Sverige, gäller försäkringen för både
sjukdom och olycksfall. Försäkringen gäller fram till den 31/12 året efter adoptionen.
En reseförsäkring täcker eventuella kostnader som inträffar i samband med
sjukdom/olycksfall under utlandsvistelsen. Det kan handla om kostnader för akutsjukvård,
ambulans/ambulanshelikopter, läkarbesök eller resa med sjukflyg till Sverige. Kostnader som
annars kan resultera i avsevärda belopp.

Hur anmäler man skada?
Gör en skadeanmälan online på www.erv.se.
Behöver du akut hjälp? Kontakta Euro Alarm på +46 770 456 919
Försäkringen gäller med självrisk 500 SEK per skadetillfälle, förutom i momentet rättsskydd.
Där gäller en självrisk om 20 % av kostnaden, dock lägst 1 000 SEK.
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Omfattning:

Högsta ersättningsbelopp:

Sjukdom och olycksfall
Sjukvårds- och tandbehandlingskostnader
Vid akut sjukdom, max 1 år
Vid olycksfall, max 3 år

Nödvändiga och skäliga kostnader

Resor i samband med vård och behandling

Nödvändiga och skäliga kostnader

Anhörigs resa vid den försäkrades dödsfall eller
livhotande tillstånd. Merkostnader för kost och
logi under längst 60 dagar.

Nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader i samband med hemtransport

15 000

Extrakostander vid sjukhusvistelse utomlands
Konvalescensersättning vid minst 30 dagars hel
sjukskrivning

600 SEK/dag, max 219 000 SEK
2 000 SEK/mån, max 12 000 SEK

Invaliditets- och dödsfallsersättning
Vid dödsfall pga olycksfall

50 000

Vid invaliditet, medicinsk/ekonomisk, pga
olycksfall
Vid invaliditet pga sjukdom och smitta

800 000
800 000

Kristerapi
Behandling vid akut psykisk kris p g a rån, hot,
överfall eller annat traumatisk händelse samt vid
invaliditet om minst 30% vid olycksfall.

Upp till 10 behandlingar, max 25 000 SEK

Bagageskydd
Personlig lösegendom
-Varav stöldbegärlig egendom
Företagets egendom

80 000
30 000
30 000

Resehandlingar

30 000

Pengar

5 000

Försening
Försenat bagage vid utresa, ingen karenstid

6 000

Efter 24 timmars ytterligare försening

6 000

Försenat bagage vid hemresa

1 500

Försening av allmänt färdmedel med mer än 3
timmar

5 000
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Missad avresa

30 000

Trygghetspaket
Merkostnader vid evakuering ur krigs- eller
riskområden
Merkostnader vid förlängd vistelse pga epidemi
eller naturkatastrof
ERVs assistans, dygnet runt

50 000
50 000

Medical – sjukvårdsupplysning i hela världen

Ansvarsskydd
Vid person- och/eller sakskada som den försäkrade
orsakar annan i egenskap av privatperson

10 000 000

Rättsskydd
För den försäkrade som privatperson

250 000

Försäkringsgivare är ERV och försäkringen administreras av Allians Försäkringsmäklare, för
mer information ring 08-700 51 70 eller e-post: info@allians.com

08-700 51 70|info@allians.com
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