Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: mySafety Försäkringar AB, Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm
556522-0612, registrerat i Sverige. Försäkringsförmedlare

Produkt: Evenemangsförsäkring

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex.
förköpsinformation och fullständiga villkor. Se www.mysafety.se för mer information.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är knuten till det evenemang som du valt att försäkra och ersätter biljettkostnaden om du, eller den person
biljetten är avsedd för, blir förhindrad att gå på grund av sjukdom eller andra allvarliga händelser. När vi skriver du, avses den
person som biljetten gäller för.

Försäkringen ersätter biljettkostnaden för det
evenemang som du plötsligt måste avstå ifrån
och detta beror på att:

•
•
•

du blir plötsligt sjuk eller drabbas av
olycksfall

•
•

Om vårdbehov fanns före biljettköpet.
En skada i hemmet som inte kräver att du
stannar hemma.

du måste stanna hemma på grund av till
exempel inbrott, brand, översvämning
eller storm.
du inte kan resa till följd av
komplikationer i samband med graviditet

•

allmänt transportmedel inte går enligt
tidtabell

•

fordonet du åker med råkar ut för en
olycka eller går sönder

•
•

Om du avstår från att se evenemanget på
grund av sjukdom eller olycksfall, utan
läkares avrådan.

nära anhörig blir plötsligt sjuk, drabbas av
olycksfall eller dödsfall

•

•

•

Nedan följer exempel på vad som inte
ingår i försäkringen.

•

Ersättningen kan sättas ned om du
genom att använda läkemedel på ett
felaktigt sätt eller använda alkohol,
droger eller andra berusnings-medel blir
sjuk, drabbas av olycksfall och därmed
inte kan delta i evenemanget.

•

Nedsättning görs normalt med 25%.
Avdraget kan höjas i allvarligare fall, till
och med så att ingen ersättning betalas
ut.

du blivit beordrad att företa tjänsteresa
(gäller inte egenföretagare)
förfarande om skilsmässa är inlett
din barnvakt blir plötsligt sjuk

Högsta ersättning är 14 000 kr per
försäkringsperiod, dock högst det nominella
värdet på den försäkrade biljetten. Eventuell
återbetalning av arrangören, avräknas
ersättningen.

Försäkringen gäller i hela världen.

- Betala försäkringspremien i tid.
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till mySafety Försäkringar.

Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

Försäkringen gäller från och med tidpunkten när biljettköpet görs och upphör att gälla vid tidpunkten evenemanget
startar.

Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting. Försäkringen avslutas
automatiskt. Om du har autogiro behöver du meddela oss för att dragningen ska upphöra. Om försäkringsbehovet faller
bort kan du avsluta försäkringen omedelbart genom att meddela oss detta.
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