
Försäkringen Studera utomlands 

Försäkringen “Studera utomlands” är speciellt 
framtagen och prissatt för dig som ska studera 
utomlands. Försäkringen erbjuds i samarbete med 
Gouda Reseförsäkring, en del av Gjensidige, ett av 
Nordens största försäkringsbolag. 
Studerandeförsäkringen är förmånligare i pris än 
en vanlig reseförsäkring, just av den anledningen 
att du som studerar inte reser runt och utsätter 
dig för samma risker som en person som t ex 
“backpackar” från plats till plats. Försäkringen är 
mycket omfattande och innehåller alla nödvändiga 
försäkringsmoment för din utlandsvistelse.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen gäller helt utan självrisk, förutom 
rättsskydd,  och täcker bl a följande områden:. Egendomsskydd. Utbildningskostnader pga avbrott. Läke-, sjuk- och tandvårdskostnader. Hemtransport vid sjukdom eller olycksfall. Nära anhörigs resa till dig om du blir svårt sjuk. Invaliditets- och dödsfallsersättning pga   
 olycksfall.. Ansvars-, rätts- och överfallsskydd.. Hjälp på plats genom Gouda Alarm och dess 
 nätverk.
Läs mer om vad försäkringen omfattar på sida 2/
baksidan av detta blad. 
 
Varför bör du teckna    
en studerandeförsäkring?

Det är viktigt att du tecknar en försäkring som 
gör det möjligt att få till exempel läkarvård eller 
hemtransport om olyckan skulle vara framme, utan 
att du själv behöver stå för kostnaderna.

Du är kanske på väg ut på ditt livs äventyr – studier och upplevelser utomlands. Oförglömliga minnen för livet. 
Men innan du åker iväg, glöm inte att försäkra dig! Många händelser kan bli väldigt kostsamma utan en försäkring. 
Vår försäkring har bra villkor och låg kostnad. Försäkringen gäller dessutom utan självrisk, förutom på Rättsskydd.

Jämför gärna innehåll, pris och självrisk för 
försäkringen Studera utomlands med andra 
alternativ. Återbetalning av utbildningskostnader, 
vissa fritidsaktiviteter och hjälp på plats saknas i de 
flesta hemförsäkringar. 

Goudas 24 h Alarmcentral

Gouda Reseförsäkring har en egen alarmcentral 
som ingår i försäkringen. Genom alarmcentralen får 
du hjälp när som helst på dygnet, var som helst i 
världen, om olyckan skulle vara framme.
Exempel på hjälp du får:. All kontakt med sjukhus. Kan lämna betalningsgaranti för sjukvårds-  
 behandling och sjukhusbesök samt övriga   
 utgifter som rör sjukvård. Övervakar behandling (för att du ska få rätt   
 sådan). Kommunikation med dig, din familj,   
 försäkringsgivaren och ambassader. Organiserar återtransport till hemlandet

Hjälp på plats

Gouda Alarm har ett unikt globalt nätverk som kan 
hjälpa dig, var du än befinner dig i världen. 
Du kan också få pengar utbetalt direkt på kursorten, 
för att du inte ska behöva använda din reskassa 
och ligga ute med pengar tills du återvänt hem, 
i händelse av akuta oförutsedda händelser (ej 
egendomsskador).

Försäkringen är enkel att teckna

1. Räkna ut det belopp du ska betala för 
försäkringen (se nedan) och betala till Avista via 
Swish 1231219245 eller bankgiro 320-0888. Glöm 

Från 15 kronor per dag . Ingen självrisk . 24-timmars service  . Hjälp direkt på plats

AVISTA/Språkreseförmedlarna . Tfn: 08-440 16 30 . info@avista.nu . www.avista.nu 

BETALNINGSUPPGIFTER
Du kan teckna och betala försäkringen till AVISTA via Swish 1231219245 eller bg 320-0888. 
Alternativt kan du teckna och betala försäkringen online på vår hemsida, under ”Reseförsäkring”: 
https://www.avista.nu/utlandsstudier-reseforsakring.

Om du väljer det första alternativet, ange om möjligt:
• Namn på den som ska försäkras
• Kursort
• Första och sista dag försäkringen ska gälla (vanligen avrese/hemkomstdag)
• Kostnadsberäkning, t ex: "Europa 8 veckor + 3 dagar = 1.085 kr".

Försäkringen ska tecknas och betalas senast dagen före avresan. 
Vid redan påbörjad utlandsvistelse eller vid förlängning av försäkringen gäller särskilda
villkor, vänligen kontakta oss.

inte att ange personnummer samt avrese- och 
hemkomstdatum i meddelanderutan.
När vi mottagit din betalning skickar vi 
försäkringsbevis och assistenskort att ta med på 
resan.
2. Alternativt, teckna försäkringen online på vår 
hemsida under ”Reseförsäkring”: 
https://www.avista.nu/utlandsstudier-reseforsakring.
Tänk på att utlandsstudieförsäkringen måste vara 
betald senast dagen före avresan.

Studiemedelsberättigande

Om du är berättigad till studiemedel för din kurs 
kan du även finansiera försäkringen med studielån 
från CSN.
Du ansöker då om studiemedel på CSNs blankett 
”Ansökan om studiemedel” (även kallad blankett 
5501) eller går in på www.csn.se. Kryssa i rutan 
”Försäkring i annat bolag” på blanketten, så får du 
studiemedel för utlandsstudieförsäkringen.

FÖRSÄKRINGENS KOSTNAD

Grundpris  200 kr   

Premieområde Pris/dag Pris/vecka

Europa  15 kr 105 kr

Världen exkl USA 25 kr 175 kr

Världen inkl USA 28 kr 196 kr



Utlandsstudieförsäkringens omfattning
Allmänt om vad försäkringen gäller för

Vem?
Försäkringen gäller för dig som ska studera 
utomlands och är folkbokförd i Norden.

Hur?
• Det är viktigt att du tecknar försäkringen FÖRE 
avresan.
• Försäkringen kan tecknas för minst 1 vecka och 
för max 1 år i taget. Den börjar gälla från och med 
utresedagen, men tidigast 14 dagar före kursstart/
inskrivningsdatum.
• Du kan förlänga försäkringen innan den går ut, om 
du förlänger dina studier.
• Försäkringen kan tecknas för att gälla max 14 
dagar efter studiernas slut. Önskas en längre 
försäkringstid kan en tilläggsförsäkring tecknas. 
Kontakta Avista.
• Samma sak gäller om du under försäkringstiden 
önskar resa mer än 14 dagar till ett annat land
• Avslutar du studierna i förtid, slutar försäkringen 
att gälla efter 14 dagar.

Var?
Försäkringen gäller i studielandet samt under 
resa till och från studielandet. Dessutom gäller 
försäkringen vid kortare resor till tredje land 
under längst 14 dagar under försäkringsperioden. 
Resorna måste ske till länder inom samma 
premieområde. Med premieområde menas Europa, 
Världen exkl. USA eller Världen inkl. USA.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Läke-, sjuk- och tandvårdskostnader
Skulle du drabbas av en akut sjukdom eller olycka 
kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga 
kostnader för sjukhus-, tand- och läkarvård.

Graviditetskontroll och förlossning
Gäller ersättning för nödvändiga och skäliga 
kostnader som uppstår under försäkringsperioden. 
Graviditeten skall ha inträffat efter tecknandet av 
försäkringen.

Resor för vård och behandling
Gäller ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader 
för resor i samband med läkarbesök och behandling.

Hemtransport
Om du skulle bli svårt skadad eller (hemska 
tanke) avlida, ersätter försäkringen de kostnader 
du (eller dina anhöriga) annars måste betala för 
hemtransport.

Ändrat boende
Om olycksfallet eller sjukdomen medför att du 
måste ändra boende eller förlänga restiden betalar 
försäkringen merkostnader för kost och logi (max 60 
dagar).

Om nära anhörig blir livshotande sjuk, 
skadad eller avlider
Om du tvingas avbryta vistelsen i utlandet på grund 
av att nära anhörig i Sverige blir allvarligt sjuk, 
råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller avlider, får 
du ersättning för skäliga merkostnader för tur- och 
returresa till Sverige.

Invaliditets- och dödsfallsersättning på 
grund av olycksfall
Vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet gäller 
maxersättning 10 prisbasbelopp. Vid dödsfall är 
maxersättning 1 prisbasbelopp. Ersättning för 
hjälpmedel och andra medicinska åtgärder vid 
invaliditet ges också upp till max 1 prisbasbelopp.

Ansvarsskydd
För person- eller sakskada som du orsakat kan du 
få maxersättning 10 000 000 kronor. Gäller ej som 
förare av motorfordon.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för advokat- och 
rättegångskostnader upp till max 250 000 kronor.

Överfallsskydd
Om du blir misshandlad eller råkar ut för annat upp- 
såtligt fysiskt våld är maxersättningen 500 000 kronor.

Kristerapi
Upp till tio behandlingstillfällen av legitimerad 
psykolog eller psykoterapeut, om du råkar ut för 
rån, överfall, våldtälkt, hot, olycksfall, trafikolycka 
eller annan allvarlig händelse.

Återbetalning av utbildningskostnader
Om du måste avbryta dina studier på grund av  
t ex sjukdom eller olycksfall, kan du få återbetalning 
av utbildningskostnader upp till max 25 000 kr per 
termin (gäller utbildning, ej boende).

Äventyrliga aktiviteter och sporter
Försäkringarna gäller för de flesta sportaktiviteter.

Bagage/prylar/lösöre/resa
Personlig lösegendom högst SEK 30 000, varav:
• Stöldbegärlig egendom högst SEK 20 000
• Värdehandling utgör högst SEK 20 000
• PC utgör högst SEK 15 000
• Kontanter utgör högst SEK 3 000
• Cykel utgör högst SEK 8 000 
Försäkringen gäller även för lösegendom som du 
hyrt eller lånat och som huvudsakligen är avsedd för 
personligt bruk och som du inte kan få ersättning för 
från annan försäkring eller avtal. 
Försäkringen gäller för skada på din lösegendom 
som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse 
under förutsättning att du iakttagit tillbörlig aktsamhet 
och omsorg. Aktsamhetskraven måste vara uppfyllda 
för att ersättningen inte skall reduceras eller i vissa 
fall utebli.
Försäkringen gäller inte vid flygförseningar, inställt 
flyg eller för försenat bagage.

Självrisker
Försäkringen gäller helt utan självrisk förutom för 
Rättsskydd.

DE FULLSTÄNDIGA VILLKOREN
Försäkringsgivare för försäkringen Studera 
utomlands är Gouda Reseförsäkring. 
Detta är endast en kortfattad beskrivning av 
försäkringen. Vid skada är det de fullständiga 
villkoren som gäller. Dessa kan du beställa från 
Avista.

VID SKADA
Sjukvårdskostnader
Gouda Alarm 24 timmar nödhjälpsservice. 
Telefon: +45 33 15 60 60, e-post: alarm@gouda-rf.se
Egendomsskador - bagage/lösöre 
Alla skador skall anmälas till:
Gouda Reseforsäkring, Box 3031, 
SE-103 61 Stockholm.
Telefon: +46(0)8 615 28 00
e-post: claims@gouda-rf.se
Utförliga instruktioner finns på Goudas hemsida,
https://www.gouda-rf.se/privat/anmal-skada.


