Nyheter 2019
Förändringar i försäkringspaketet för Handelsbanken
Platinum-kreditkort
I det här brevet finns kortfattad information till dig som är innehavare
av ett Handelsbanken Platinum-kreditkort, om de förändringar som
gäller för resor och varor köpta med kortet från och med 1 september
2019.

Rese- och Köpskyddsförsäkring gällande från 1.9.2019
•

Villkoret för reseförsäkring och köpskydd för Handelsbanken Platinum kreditkort
(Kort ) får förändringar av både ersättningsbelopp och villkorsomfattning, jämfört
med tidigare. Denna sammanfattning informerar om de ändringar och
förtydliganden som kommer att införas under aktuella punkter i villkoren.

•

För att ta del av den nu gällande Försäkringsinformationen för ditt Kort och det
fullständiga försäkringsvillkoret, se www.nordic.zurich.com/handelsbanken_se

Följande utökningar och förtydliganden har införts i villkoret
Under vem som är försäkrad har villkorets kompletterats för barn som inte bor hos
kortinnehavaren
Barn som är stadigvarande bosatta hos den andre vårdnadshavaren omfattas också av försäkringen och
familjedefinitionen avgörs vid betalning av resan.

Under Försäkringens giltighet, har vi förtydligat vad som avses med en resa
För Resenärförsäkring, Resgodsförsäkring, Reskassa, Ansvar och Rättsskydd, gäller försäkringen:
•

endast, när minst 50% av de totala resekostnaderna för resa och boende för en privat utlandsresa
som börjar i Finland och har betalas till organiserad resebyrå, researrangör eller hotell före resans
början.

•

under de första 90 dagarna för privata utlandsresor som börjar i Finland, räknat från början av varje
enskild resa som börjar i Finland och utan krav på att returresa bokats före avresedagen, under
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förutsättning att minst 50% av de totala reskostnaderna för denna tid har betalats med Kortet före
resans början.
•

Vid utlandsresa i egen bil, husbil eller med motorcykel ska totala kostnader för resan - för
drivmedel, färja, hotell, camping eller liknande - vara betalt med Kortet till minst 50 % före avresan
från Finland, alternativt ska totala kostnader under resan – för drivmedel, färja, hotell, camping eller
liknande – till ett värde av minst 200 € vara betalt till minst 50 % med Kortet efter avresan från
Finland men innan skadan inträffar. Resplan och totala kostnader under resan ska redovisas.

Vid sjukdom eller olycksfall på resa
För att full ersättning ska kunna lämnas enligt punkt 1.3.1. Vård av sjukdom eller skada eller punkt 1.3.2.
Avbrytande av resa, ska nödvändigheten av dessa kostnader - för vård, resor för behandling,
merkostnader för förlängd vistelse eller hemtransport - vara föreskrivna av behandlande läkare på
vistelseorten och dessutom i förväg godkända av Zurich Assistance.

Här följer förändringarna i försäkringsbelopp.
1.3.2 Annullering/avbeställning
Försäkringsbeloppet för annullering eller avbeställning av resa till följd av sjukdom eller olycksfall, ändras
till maximalt 2 500 € per försäkrad och högst 7 500 € per Kort, för de kostnader som den försäkrade
enligt avtal med resebyrån själv ska svara för.

1.3.6 Dödsfall
Vid dödsfall till följd av olycksfall ändras försäkringsbeloppet till 10 000 € per försäkrad, för försäkrad
som är 18 år och äldre. Ingen ersättning betalas om den försäkrade avlider senare än ett år efter
olyckan.

2 Resgodsförsäkring
Försäkringsbeloppet för resgods ändras till maximalt 1 500 € per resa. Ingen förändring av självrisken.

3 Reskassa
Försäkringsbeloppet för reskassa ändras till maximalt 750 € per uttag/försäkringsfall. Samma maximala
belopp gäller under Kortets giltighetstid, 2 000 €. Ingen förändring av självrisken.

6 Köpskyddsförsäkring och Självriskskydd
Försäkringsbeloppet för Köpskydd och Självriskskydd ändras till maximalt 1 000 € per skada och maximalt
5 000 €, under Kortets giltighetstid. Ingen förändring av självrisken.

Följande förändringar gäller för villkorsomfattningen
1.3.1 Vård av sjukdom eller skada
Begränsning av vårdkostnader vid sjukdom eller skada under resa
Kostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall under resa ersätts för en tid av högst 90 dagar från det
vården börjat eller olycksfallet inträffade.
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I vårdkostnaderna ingår inte längre
•

kostnader på resmålet för fysikalisk behandling efter operation eller gipsning orsakad av ett
olycksfall under resa

•

reparationskostnader på resmålet för glasögon, hörapparat, tandprotes, stödbandage och -korsett
samt proteser och konstgjorda organ som skadats under en resa

•

kostnader för första anskaffande av bestående medicinskt hjälpmedel på resmålet.

1.3.3 Avbrytande av resa
Om pågående resa måste avbrytas på grund av sjukdom eller olycksfall ersätts inte:
•

merkostnader för inkvartering före hemresa eller resekostnader för ny avresa till resmålet,

•

förlorade resdagar på grund av att den försäkrade intagits som sängpatient på sjukhus eller är
tvungen att resa tillbaka till Finland före beräknad avresa.

1.3.4 Försenad flygresa
Om avgången för den försäkrades flygresa försenas i förhållande till ordinarie tidtabell
Ingen ersättning lämnas för kostnader som drabbar den försäkrade till följd av förseningen.

Övriga delar av villkoret gäller oförändrade.
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