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Vem gäller försäkringen för?
Långreseförsäkringen gäller för de personer som är angivna i 
försäkringsbrevet, förutsatt att dessa också omfattas av boende-
försäkringen i Vardia.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid resa till, från och inom det geografiska 
område som är angett på ditt försäkringsbrev. 

Vad gäller försäkringen för?
Omfattningen är densamma som för din vanliga hem-  eller 
villahemförsäkring. Om du har tillägget allrisk resa så gäller det 
utökade skyddet även för den förlängda perioden. 

Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är angiven 
på ditt försäkringsbrev. Om det skulle visa sig att du behöver 
förlänga skyddet så kan du göra det så länge som din nuvarande 
försäkring fortfarande är giltig. 

Premien
Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal 
faktorer som; din ålder, hur många personer som reser och 
resmålet.

Självrisk
Din självrisk framgår av försäkringsbrevet. Om du råkar ut för en 
skada som drabbar flera försäkringar hos oss så betalar du bara en 
självrisk. 

Betalskydd
Om du inte kommer iväg på din resa omfattas du automatiskt av 
Vardias betalskydd, som täcker kostnaden för försäkringen om du 
redan betalat in din premie. 

Långresa tecknas som en förlängning av det rese- och egendomsskydd du har i din vanliga boendeförsäkring.  
Du måste ha din boendeförsäkring i Vardia för att kunna teckna försäkringen. 
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Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanter-
ingen av ditt ärende kan du få detta prövat av nedanstående 
nämnder och funktioner.
Vardia klagomålsansvarig (andra ärenden än skador): 
Vardia Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 38, 971 02 Luleå
E-post: klagomal@vardia.se
Vardia överprövningsnämnd för skador: 
Vardia Försäkring, Överprövningsnämnden, Box 38, 971 02 Luleå
E-post: skador@vardia.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN): 
Box 174, 101 23  Stockholm
Telefon: 08-508 860 00, arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå: 
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00, konsumenternas.se

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 
288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge, vardia.com

020-40 41 41 
Öppet mån-tor 8-21, fre 8-17, lör 10-14

Skadejour: 08-50 11 21 50
Öppet alla dagar, dygnet runt 
 
Vardia Försäkring, Box 38, 971 02 Luleå
allians.com/polisforbundet

Kontakta oss

Försäkringen är framtagen i samarbete med Allians Försäkringsmäklare och Polisförbundet. Detta dokument är 
endast en sammanfattning av dina försäkringsvillkor. Fullständiga villkor kan du beställa av kundservice eller ladda 
ner på allians.com/polisforbundet

http://www.allians.com/polisforbundet
http://www.allians.com/polisforbundet

