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FÖRSÄKRINGAR

Känn dig trygg 
med våra försäkringar

En av Rivieraklubbens priorite-
ringar är att kunna erbjuda både 
dig som är skriven i Frankrike 
eller Monaco, och dig som vistas 
här på din fritid, förmånliga för-
säkringar. 

Här presenteras kortfattat de för-
säkringar klubben förhandlat 
fram. Mer information får du 

på klubbens hemsida under rubrikerna 
Se dina förmåner och Skräddarsy 
din försäkring.

• Resesjukförsäkring
• Tilläggsförsäkring – Mutuelle för dig 
som har Carte Vitale
• Sjukförsäkring för dig som inte har 
Carte Vitale
• Vandrings- och friluftslicens med för-
säkring
• Hem-, bil- och rättsskyddsförsäkring

Resesjukförsäkring 2020 
– både för dig som är skriven i 
Frankrike eller Sverige
Det reseskydd som finns i den svenska 
hemförsäkringen gäller oftast bara 45 
dagar och kan vara dyr att förlänga. Den 
kan också, liksom reseskyddet i ett bank-
kort, vara begränsad så att resor som 
utgår från annat land än Sverige inte 
täcks. För den som är skriven i Frankri-
ke upphör reseförsäkringsskyddet i den 
svenska hemförsäkringen när du flyttar 
ut från Sverige. Reseskydd ingår inte 
heller per automatik i en fransk hem-
försäkring utan måste tecknas separat.  
Rivieraklubben har därför tillsammans 
med Cabinet LATY och Groupe APRIL 
tagit fram en Resesjukförsäkring skräd-
darsydd för dig som medlem, oavsett 
om du är skriven i Sverige eller Frankri-
ke/Monaco. Det enda villkoret är att du 
har en adress, primär- eller fritidsboen-
de, i Frankrike, Monaco eller Schweiz. 
 
Försäkringen gäller för ALLA dina re-
sor under kalenderåret 2020 som varar 
upp till och med 90 dagar, till samtliga 
länder i världen, oberoende av resans 
utgångspunkt. Försäkringen täcker 
olycka/sjukdom, bagage och civilrätts-

ligt ansvar. Den kan även användas som 
ett komplement till det europeiska sjuk-
försäkringskortet för oplanerad vård vid 
resor inom EU samt hemtransport. Pris: 
75 €/enskild, 130 €/par, 65 €/barn un-
der 18 år.

Tilläggsförsäkring – Mutuelle 
– för dig som är skriven i Frankri-
ke och har ett Carte Vitale
Tilläggsförsäkringen kompletterar den 
ersättning som Assurance Maladie ger 

för vård i Frankrike och minskar dina 
självkostnader såsom patientavgifter, 
extraarvoden, tandvård, glasögon,  hö-
rapparater med mera. Den finns i tre oli-
ka alternativ och täckningsgrad. Försäk-
ringen är ett Contrat Résponsable, och 
har i år anpassats efter regeringens häl-
soreform. Försäkringen tecknas enkelt 
direkt via Rivieraklubben, utan ålders-
gräns eller krav på hälsoundersökning. 
Från och med 1 januari 2020, kan 
även du som är egenföretagare 
teckna tilläggsförsäkringen som 
är avdragsgill enligt Loi Madelin.

Sjukförsäkring – för dig som 
är skriven i Frankrike/Monaco 
och inte har ett Carte Vitale
Rivieraklubbens sjukförsäkring kan 
tecknas av dig som är bosatt i Frank-
rike eller Monaco och som inte är med 
i det franska sjukvårdssystemet Assu-
rance Maladie. Försäkringen omfattar 
framförallt vård i bosättningslandet 
Frankrike eller Monaco, men kan även 
användas inom andra EU-länder. I öv-
riga världen täcker försäkringen akut-
vård. Det finns ingen övre åldersgräns, 
men anslutning kräver godkännande 
efter hälsodeklaration och hälsounder-
sökning.

Vandrings- och friluftslicens 
med försäkring hos FFRP
Licens, eller medlemskap, i den fran-
ska vandringsföreningen Fédération 
française de la randonnée pédestre kan 
tecknas av medlem som har en adress i 
Frankrike, primär- eller fritidsboende. 
Licensen ger möjlighet att delta i vand-
ringar och utflykter av föreningar som 
är anslutna till FFRP, och inkluderar 
försäkringsskydd vid olycka/sjukdom, 
tredjemansansvar, sök- och räddnings-
tjänst. Pris för säsongen 2019/2020: 
från 32,50 € till 42,50 € beroende på 
licens.

Hem- och bilförsäkring med 
rabatt och engelsktalande service 
Sedan 2019 får du som medlem 15 % 
rabatt på hem- och bilförsäkringar hos 
Cabinet LATY. Information och blan-
ketter för att göra offertförfrågan finns 
på klubbens hemsida. Du kan även 
teckna en förmånlig rättsskyddsför-
säkring samt få hjälp med nödvändiga 
försäkringslösningar för dig som är 
yrkesverksam. Även klubbens övriga 
annonsörer, AREAS Assurances och 
AXA, ger ofta förmånliga erbjudanden. 
Vi rekommenderar alltid att hämta in 
flera offerter.

Glöm inte att teckna en resesjukförsäkring 
när du hälsar på vänner i New York. 
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