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FÖRSÄKRINGAR

Efterlängtad och säker resa 
En del har inte sett till sina hus och lägenheter i 
Frankrike på månader.

Andra längtar till sina sommartorp i Sverige. 
Resandet mellan våra två länder kommer förhopp-

ningsvis att tillta under sommaren. 

Inte helt oväntat innebär resandet mellan Frankrike och Sveri-
ge ökade risker, både för dig som person och för den egendom 
som du har med dig eller lämnar kvar. Att vara rätt försäkrad 

är viktigt men försäkringen kan bara ersätta dig ekonomiskt om 
en skada inträffar. Att skadan inte inträffar är alltid bäst.  

På bilresan 
Se till att bilen är i skick för en långtur och att du kan få hjälp 
om något händer. Är bilen helförsäkrad ingår som regel assis-
tansförsäkring och hjälp till verkstad om något händer. Är din 
bil försäkrad i Frankrike kan det finnas begränsningar i försäk-
ringens geografiska täckning, men sannolikt gäller den inom 
EU/EES-området. Har du försäkring via klubbens avtal med 
Cabinet Laty/Gan är det så. Ibland krävs att du namnger vem 
som ska köra bilen och generellt gäller högre självrisk för förare 
under 24 år. Kolla vad försäkringen omfattar och ta med kon-
taktuppgifter till försäkringsbolaget.

Reseförsäkring
Är du skriven i Sverige har du normalt ett reseskydd i din hem-
försäkring. Omfattningen varierar från bolag till bolag och i de 
flest fall är tiden begränsad till 45 dagar. Många kreditkort er-
bjuder ett reseskydd med varierande omfattning. Ibland är vill-
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Rivieraklubbens Resesjukförsäkring 2021 

Du som har en adress i Frankrike, Monaco eller Schweiz 
(primär- eller fritidsboende), kan teckna Rivieraklubbens 

Resesjukförsäkring för kalenderåret 2021. 
Försäkringen är tecknad 

av försäkringsmäklare Cabinet Laty 
med AXA som försäkringsbolag.

 Försäkringen gäller för ALLA dina resor 
under kalenderåret 2021 som varar upp till 

och med 90 dagar, till samtliga länder 
i världen, oberoende av resans utgångspunkt.  
Försäkringen ger skydd vid olycka/sjukdom, 

förlust av bagage och tredjemansansvar. 

Pris:
77 €/enskild
132 €/par

66 €/barn under 18 år

 Läs mer om försäkringen och teckna den direkt 
på Rivieraklubbens hemsida!

Följande annonsörer  
hjälper till med hustillsyn:

CD Elite Conciergerie 
Sid 9

Riviera Property Assist
Sid 49

Diamond House 
Sid 49

Management of Wellbeing 
Sid 53

AW Service My Home 
Sid 53

Sun & Sea Consulting 
Sid 53

koret att du är skriven i landet där bankkortet utfärdats, eller att 
resan utgår därifrån.

Klubbens resesjukförsäkring kan tecknas av medlemmar 
som har en adress i Frankrike eller Monaco, alltså inte bara av 
dig som är skriven här. Alla resor under året, upp till 90 dagar, 
täcks över hela världen. Läs mer och teckna försäkringen direkt 
via klubbens hemsida. Ta alltid med kontaktuppgifter och av-
talsnummer på försäkringen. 

Om bostaden står tom under sommaren
Ett läckande vattenrör som inte upptäcks på tre månader kan 
få förödande konsekvenser. Stäng av huvudkranen om möjligt. 
Säkerställ att någon kontinuerligt kan se till din bostad. Har 
du ingen granne eller god vän som kan hjälpa dig kan du köpa 
tjänsten (erbjuds av flera av Rivieranytts annonsörer, som du 
även hittar på hemsidan under Din franska vardag / Kontakter 
& länkar). Har du inte tillsyn av bostaden kan försäkringsbola-
get med stöd i villkoren hävda att du varit oaktsam och helt eller 
delvis neka dig ersättning. 

För bostaden i Frankrike gäller att du ska ha godkända lås och 
luckor eller galler för fönster. Inbrottslarm är förstås bra, men 
en webbkamera kopplad till din mobil ger möjlighet att själv ha 
koll på bostaden. En bostad som ser tom ut är alltid en frestelse 
för kriminella element. En lampa ställd på timer kan avskräcka, 
eller varför inte be grannen ta en runda runt tomten, flytta på 
en soptunna eller något annat som ger intryck av att huset är 
bebott.


