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Ändringar i Student IN 2021-07-01

SFS har erbjudits att inkomma med synpunkter på Kammarkollegiets

förslag om nya villkor för försäkringen Student IN. Försäkringen gäller

för inresande utbytesstudenter som studerar vid ett svenskt lärosäte.

SFS välkomnar att kammarkollegiet ser över villkoren. Merparten av

ändringarna är till det bättre för de studenter som berörs. Nedan

lämnas några specifika synpunkter.

2.4  Egendomsskydd
Egendomsskyddet gäller ej kostnader vid ID-kapning eller bedrägeri.

SFS anser att det bör övervägas att ändra så att egendomsskyddet

skyddar mot ID-kapning och bedrägeri. Det förekommer till exempel i

en del hemförsäkringar och det har inte framkommit några starka skäl

att exkludera det i StudentIN.

2.4.2 Föreskrift
I villkoren anges sedan tidigare att stöld omedelbart ska anmälas till

polisen. I remissen föreslås ett tillägg: “Om den försäkrade undgått att

göra det, faller rätten till ersättning bort helt.”

I och med tillägget att rätten till ersättning faller bort helt, blir det

viktigt att tydliggöra vad som är en skälig tid och vad som räknas som

“omedelbart”. Det måste finnas utrymme för vissa dröjsmål, till exempel

om stölden sker under en helg och studenten väntar till nästa vardag

med att anmäla.



2.4.4 Ersättnings- och värderingsregler
Ersättning vid egendomsskada eller förlust beräknas utifrån en nyckel

där en viss procent av värdet betalas ut vilket minskar ju äldre

egendomen är. Egendom äldre än sex år ersätts i regel inte.

SFS anser att försäkringen även bör kunna ge ersättning för egendom

äldre än 6 år, exempelvis cyklar, skid- och golfutrustning. Denna typ av

egendom har ofta ett betydande värde även efter 6 år.

2.6 Rättsskydd
Rättsskyddet gäller om den försäkrade kräver någon på skadestånd.

Rättsskyddet bör även gälla om någon annan begär skadestånd från

den försäkrade och den försäkrade behöver hjälp att täcka kostnader för

ombud, utredning, rättegångskostnader eller dylikt.

Motsvarade skulle även vara bra att införa i försäkringen StudentUT.

2.6.2 Undantag
Gällande meningen: ”Tvister som gäller pantsättning,

borgensåtaganden, likande åtagande eller annat avtal den försäkrade

ingått till förmån för juridisk person eller annan privatperson.” Ordet

“likande” tycks vara ett korrfel och bör ändras till “liknande” om det är

vad som avses. Om något annat avses så bör det ändras till en mer

vedertagen synonym.
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