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Kortfattad information om 
kompletterande reseförsäkring  
för BRA Mastercard Guld 
 
Det här är ett utdrag ur försäkringsvillkoren. För mer information, 
se det fullständiga försäkringsvillkoret. 

Försäkring på resan 
När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt 
BRA Mastercard Guld. Då får du automatiskt en försäkring med 
avbeställningsskydd som kompletterar ditt vanliga reseskydd. 

För att försäkringen ska gälla måste du betala minst 75 procent 
av resan med kortet. Försäkringen gäller i 60 dagar och även för 
din make/sambo/registrerade partner och hemmavarande barn 
under 23 år, oavsett om de reser med dig eller på egen hand.  

Om du måste avboka resan 
I försäkringen ingår ett avbeställningsskydd. 
Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka en resa, ett 
förbetalat hotellrum eller en förbetald hyra av stuga eller 
lägenhet på grund av att du, en anhörig eller en reskamrat blir 
sjuk eller råkar ut för en olycksfallsskada. Du måste styrka 
avbeställningen med läkarintyg. Försäkringen gäller även om du 
måste avboka på grund av väsentlig skada i din bostad. Högsta 
ersättning är 15 000 kronor per person eller 45 000 kronor per 
familj.  

Om din resa är försenad 
Om flyget, båten, tåget eller bussen blir mer än 4 timmar försenat 
till slutdestinationen på grund av att kollektivt färdmedel varit 
försenat ersätts 500 kronor per försäkrad i schablonbelopp. Vid 
försening av färdmedel i mer än 8 timmar ersätts 1 000 kronor 
per försäkrad i schablonbelopp.  

Om ditt bagage är på villovägar 
Om din väska blir försenad till resmål utanför hemlandet och inte 
lämnas ut inom 6 timmar får du ersättning för nödvändiga och 
skäliga kostnader på upp till 1 000 kronor per försäkrad, dock 
högst 5 000 kronor per kort.  

Vid försening mer än 48 timmar ersätts ytterligare 2 000 kronor 
per försäkrad, dock högst 20 000 kronor per kort. 

Du måste göra inköpen innan du har fått tillbaka bagaget. 
Inköpen ska göras på den ort som förseningen inträffade och vara 
skäliga och nödvändiga. Du måste kunna visa upp kvitton i 
original. 

Om olyckan inträffar 
Om du råkar ut för en olycksfallsskada genom oförutsedd och 
plötslig yttre händelse gäller försäkringen. Den ger endast 

ersättning vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (20 
procent eller mer) eller dödsfall. 

Om det händer något hemma eller på din resa 
Om det inträffar en skada i din bostad eller på din bil i Sverige 
medan du är borta får du ersättning som motsvarar självrisken på 
din hem-, villa- eller bilförsäkring. Försäkringen täcker upp till 10 
000 kronor. Din bostad ska ha varit obebodd och bilen oanvänd 
under resans gång.  

Om du handlar med kortet ingår en allriskförsäkring  
Allriskförsäkringen ingår om du betalar en hushållsmaskin eller 
hemelektronikvara som kostar minst 2 000 kronor med kortet. 
Försäkringen gäller från inköpstillfället och 5 år framåt i din 
ordinarie bostad eller fritidshus i Norden och ersätter skada 
genom en plötslig och oförutsedd händelse eller förlust av varan. 
Högsta ersättningen är 20 000 kronor. Vid ersättning via 
försäkringen dras ett åldersavdrag beroende på varans ålder. 

Skador på varor inköpta med kortet via internet 
Försäkringen gäller för förlust eller utifrån kommande skada på 
varor som du köpt av företag på internet och betalat med kortet. 
Skadan ska ha skett före leverans till din hemadress. Varans 
inköpsvärde ska vara minst 2 000 kronor och högsta ersättning är 
20 000 kronor. 

Att tänka på 
Ditt BRA Mastercard Guld måste vara giltigt vid avresetillfället för 
att försäkringen ska gälla. Försäkringen täcker inte kostnader för 
till exempel läkarvård, sjukhusvistelse, rån, överfall eller 
rättshjälp.  

För att få avbeställningsskyddet måste resan eller hotellet kosta 
minst 1 000 kronor, exklusive skatter och avgifter. Avbeställnings-
skyddet upphör att gälla efter incheckning på flygplatsen eller 
annan plats där resa påbörjats. Kom ihåg att skaffa ett intyg på 
att din resa eller ditt bagage har varit försenat.  

Kom ihåg att spara originalkvitton för att kunna bifoga din 
skadeanmälan. Skatter och avgifter ersätts inte av försäkringen.  

Mer information 
Om du vill veta mer om försäkringen är du välkommen att ringa 
direkt till Trygg-Hansa. Kundservice och skadeanmälan 
075-243 31 00. 

 
 
 
Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet 
Försäkringsgivare för denna försäkring är Codan Forsikring A/S 
genom Trygg-Hansa Försäkring filial. Danska Finanstilsynet är 
tillsynsmyndighet. 
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Så behandlar vi dina personuppgifter 
Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifterna kan 
innehålla information om din hälsa och fackliga tillhörighet.  

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din 
försäkring, till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut 
ersättning om du drabbas av en skada samt göra analyser och 
beräkningar på statistiskt material.  

Läs gärna hela vår ”Information om behandling av 
personuppgifter” på trygghansa.se/personuppgifter. Där kan du 
bland annat se vilka uppgifter vi använder för vilka ändamål, vilka 
parter vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har 
gällande dina personuppgifter. Om du inte har tillgång till 
internet kan du ringa vår kundservice på 0771-111 110 för att få 
informationen.  

Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud om 
du har frågor eller vill ha hjälp. Skriv till dpo@trygghansa.se.  
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