Utökat reseskydd med Ekenkortet
Betala resan med Ekenkortet, så omfattas du och din familj automatiskt av en av marknadens
absolut bästa reseförsäkringar och du har ett bättre reseskydd än om du betalar med ditt vanliga
bankkort. Med Ekenkortet reser du tryggt över hela världen.

Kortförsäkringar inför och under
resan

Vid betalning med Ekenkortet

Vid betalning med bankkort

Fullständiga försäkringsvillkor finns på vår
hemsida.
Hur länge gäller försäkringen?

Betalningsvillkor
Försäkringen omfattar dig som är stadigvarande
bosatt i Norden och betalar enligt följande:

Avbeställningsskydd
Gäller vid akutsjukdom, allvarligt olycksfall eller
dödsfall. Resan ska kosta minst 1000 kr.

Ankomstförsäkring
Vid försening till destination.

Försenat bagage
Vid resa som påbörjas från Norden.

Olycksfallsförsäkring- Invaliditet

60 dagar

60 dagar

Minst 75% av resan ska betalas med kortet.
Resan ska vara inom eller påbörjats från
Norden.

Mer än hälften av resan ska betalas med
kortet, giro, internetbetalningen eller
direktbetalning. Resan ska vara inom eller
påbörjats från Norden.

30 000 kr/person
90 000 kr/familj
Ersätter skatter och avgifter

15 000 kr/person
45 000 kr/familj
Ersätter inte skatter och avgifter

Mer än 2 timmar:
1000 kr/person
7200 kr/familj

Mer än 6 timmar:
2000 kr/väska
6000 kr/familj

Mer än 48 timmar:
5000 kr/person
10 000 kr/familj

Mer än 6 timmar:
2000 kr/väska
6000 kr/familj

Mer än 48 timmar:
5000 kr/person
10 000 kr/familj

Upp till 64 år:
200 000 kr 400 000 kr

65 år och äldre:
100 000 kr 200 000 kr

Ingår ej

Upp till 64 år:
100 000 kr

65 år och äldre:
50 000 kr

Om du drabbas av dödsfall.

Självriskeliminering

Mer än 24 timmar:
1400 kr/person
5000 kr/familj

Ingår ej

Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av
olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.

Olycksfallsförsäkring- Dödsfall

Mer än 6 timmar:
700 kr/person
2800 kr/familj

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr/person
30 000 kr/familj

Ingår ej

Ja

Ja

Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om
det händer något när du är borta.

Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat
anslutningsflyg.

Ersättning av eventbiljetter
Gäller i förväg bokade eventskostnader
(biljettkostnad,utflyktsavgift, kursavgift, eller
liknande) om ditt bokade event blir inställt eller
flyttat till en tid utanför resans tid och inte går
att ersätta med biljett till likvärdig aktivitet.

För frågor kring reseförsäkringen kontakta Solid Försäkringar på 0771- 113 113 eller kunder@solidab.se

