Att bila utomlands
Här kan du läsa om hur din bilförsäkring gäller utomlands.
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Att bila utomlands
Här kan du läsa om hur din bilförsäkring gäller utomlands, vad du behöver ha
med dig och vad du ska göra om något händer. Informationen i broschyren
gäller främst personbilsförsäkringen men även andra fordon än bil, tänk på
att villkoret kan se annorlunda ut beroende på vilket fordon det gäller. Har du
din hem- eller villahemförsäkring hos oss har du automatiskt och utan extra
kostnad en reseförsäkring som gäller under resans första 45 dagar. Vi önskar
dig en trevlig resa!
Så här gäller din bilförsäkring
Din bilförsäkring gäller i alla EU- och EES-
länder, samt de länder som är anslutna till
gröna kort-systemet.
Kör du in i ett EU-land behöver du bara
ditt försäkringsbrev, kör du däremot in i ett
land utanför EU ska du även ha med dig ett
grönt kort i bilen. Det gröna kortet är också
ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring i Länsförsäkringar. En detaljerad lista på
vilka länder som är anslutna till gröna kortsystemet samt vilka länder som kräver att du
har med dig ett grönt kort hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats, www.tff.se.
Saknar du ett grönt kort vid gränsen till
något av de länder som kräver ett grönt kort
måste du betala en extra trafikförsäkring vid
tullstationen för den tid du tänker använda
bilen i landet, en så kallad gränsförsäkring.
Du kan beställa ett grönt kort i vår app
eller på vår webbsida.

utan ersättning om du skulle bli påkörd.
Se därför till att bilen är helförsäkrad.
Försäkringen hjälper dig på plats om din bil
skadas oavsett vem som orsakat olyckan.

Har du bilen tillräckligt försäkrad?
I andra länder är trafikregler och bestämmelser annorlunda än i Sverige och ersättningen
kan vara lägre. Saknar din bil vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du bli

Husvagn, husbil eller släpvagn
Dragbilens trafikförsäkring gäller även för
tillkopplad husvagn eller annan släpvagn.
Det lönar sig att ha både bil, hem och husvagn försäkrade hos oss. Råkar du ut för en
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Vår tilläggsförsäkring MER ger ökad trygghet
Vår tilläggsförsäkring MER ger ökad trygghet
på resan och med den har du rätt till hyrbil
om din bil går sönder eller blir stulen.
MER-försäkringen gäller i samma länder
som den ordinarie försäkringen och betalar
75 procent av hyrbilskostnaden under skälig
reparationstid, högst 60 dagar. Du betalar resterande 25 procent av hyrbilskostnaden samt
självriskeliminering och andra eventuella tillval.
Behöver du ingen hyrbil får du istället
kontantersättning med 150 kronor per dag.
Du kan också växla mellan kontantersättning
och hyrbil.
Du ska alltid kontakta Länsförsäkringar
Skadejour innan du hyr bil.
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skada, som ersätts av fler än en av dessa försäkringar, behöver du bara betala en självrisk
– den högsta.
Skadas husvagnen under semesterresan
får du avbrottsersättning med 150 kronor per
dag. För husbil betalas motsvarande 300 kronor per dag i avbrottsersättning.
Reseförsäkring
Alla som reser utomlands behöver en reseförsäkring. Har du din hem- eller villahemförsäkring hos oss ingår en reseförsäkring som
gäller under resans första 45 dagar.
Om du blir akut sjuk eller skadad, utan
samband med trafikolycka, gäller reseskyd-

det i din hemförsäkring för vård och eventuell
hemtransport.
Trafikförsäkring
Råkar du orsaka en skada betalar vi skadorna
via din trafikförsäkring. Sker trafikskadan
utomlands är det skadelandets lagar och
bestämmelser som gäller, både vid beslutet
av vem som har orsakat skadan och hur
mycket ersättning som ska betalas.*
Om en svensk medborgare eller en
person med hemvist i Sverige skadas
utomlands i ett svenskregistrerat fordon
får denne ersättning som om händelsen
inträffat i Sverige.

* Det är inte bindande för oss om du, utan vår tillåtelse, medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsanspråk eller betalar ersättning
direkt till motparten.
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Om olyckan är framme
Länsförsäkringar Skadejour
– bästa hjälpen utomlands
Om du råkar illa ut och behöver assistans,
kan du vända dig till Länsförsäkringar Skadejour som har telefonjour dygnet runt och kan
hjälpa till vid skador. Där finns svensktalande
personal som kan hjälpa till med bärgning,
hänvisa till verkstad och ordna eventuell hyrbil. Har du svårt att göra dig förstådd, till
exempel på verkstaden, kan Länsförsäkringar
Skadejour även erbjuda hjälp med tolk. Läns-

försäkringar Skadejour kan också hjälpa till
med läkar- och sjukhuskontakter och eventuell hemtransport.
Skadeanmälan
Om olyckan är framme och en annan part är
inblandad är det en fördel att en skadeanmälan fylls i på plats och skrivs under av båda
förarna. Om du inte redan har en, så kan du
hämta en skadeanmälningsblankett hos oss
innan du reser. Utöver skadeanmälan på plats

Om du krockar med din bil eller råkar ut för en stöldskada:
• Om bilen inte är körbar; se till att bilen kommer i säkerhet. Har du vagnskadeförsäkring
kontakta Länsförsäkringar Skadejour för
hjälp. Töm bilen själv!
• Spara alla kvitton på de utgifter du haft
i samband med skadan.
• Råkar du ut för en stöldskada ska alltid
polisanmälan göras på platsen. Se till att du
får polisanmälan med dig hem till Sverige.
• Alla europeiska länder har liknande skadeformulär som vi har i Sverige men på sitt
eget språk, det vill säga en gemensam skade
anmälan som man fyller i på skadeplatsen.
Skadeanmälan hittar du i vår app och på vår
webbplats www.lansforsakringar.se. Du kan
också ta kontakt med ditt lokala länsförsäkringsbolag eller hämta en skadeanmälningsblankett hos oss.
• Fyll i framsidan på skadeanmälan och ange
antal kryss som du och motparten markerat

och underteckna den tillsammans. Anteckna
alltid uppgifter om motpartens namn,
adress, registreringsnummer, försäkringsbolag och vittnen. Tänk på att inte skriva
under något som du inte förstår eller håller
med om.
• Be om möjligt den andra personen om en
kopia på det gröna kortet eller annat försäkringsbevis.
• I en del länder måste du göra en polisanmälan vid en trafikolycka. Kontakta därför alltid
polisen och lämna inte skadeplatsen förrän
polis har gjort en anmälan eller gett dig
andra instruktioner. Notera namnet på den
polis som tar upp din anmälan och adress till
polisstationen.
• Fotografera eller filma hur bilarna står innan
ni flyttar dem, fota/filma även platsen runtomkring, det är viktigt att registrerings
numren på bilarna syns.

Länsförsäkringar Skadejour +46 8 670 40 00
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kan du även göra en skadeanmälan via vår app
eller på vår webbsida www.lansforsakringar.se.
Personskada
Om du eller någon av passagerarna skadas vid
en trafikolycka och har besökt sjukhus är det
viktigt att läkare skriver ut ett intyg med uppgifter om den behandling och den medicin
som ordinerats. Eventuella röntgenfotografier
bör du också ta med dig hem till Sverige. Tänk
på att ha med dig ditt europeiska försäkringskort eftersom Sverige har överenskommelser
med andra länder om sjukförmåner. Kortet
beställer du från Försäkringskassan.
Skada på egen bil
Skadas din bil och skadan täcks av försäkringen ska du kontakta Länsförsäkringar
Skadejour innan du påbörjar reparation. Om
du har assistans- och räddningsförsäkring
ersätter den bärgning till närmaste verkstad
och Länsförsäkringar Skadejour kan hjälpa till
även med det.
Behåll fakturor och kvitton. Har du fått
hyrbil genom vår tilläggsförsäkring MER,
betalar vi vid skada på hyrbilen den del av
hyrbilens självrisk/garanti-självrisk som
överstiger motsvarande självrisk på den
egna bilen.
Många biluthyrare kräver kreditkort som
betalning och det är därför inte säkert att
betalkort accepteras.
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Du ska alltid måste kontakta Länsförsäkringar Skadejour innan du hyr bil.
Hemresan ska anpassas så att den egna bilen
kan hämtas färdigreparerad. Om detta inte är
möjligt får du endast använda hyrbilen för färd
direkt till hemorten. Därefter ska den återlämnas till hyrbilsföretaget. Vid skada utomlands
har föraren och passagerare som färdats i den
försäkrade bilen samma personskadeskydd i
hyrbilen som vid färd med den egna bilen.
Hemtransport av bilen
Om du behöver använda dig av assistans- och
räddningsförsäkringen för hemtransport av
bilen kontaktar du Länsförsäkringar Skadejour.
Följande handlingar måste finnas kvar i bilen:
• Bilnycklar.
• Registreringsbevis.
• Gröna kortet i de länder där detta krävs.
• Eventuella tullhandlingar.
Skada på annan person eller annans egendom
Om du skadar annan person eller annan
persons egendom ska du hänvisa denne till
gröna korts-byrån eller trafikförsäkrings
byrån i den personens hemland eller i skadelandet. Mer information finns på www.tff.se
och adresser till gröna kortsbyråerna finns på
www.cobx.org. Kom ihåg att anmäla skadan
till Länsförsäkringar så fort som möjligt,
gärna i vår app eller vår webbplats och skicka
in den ifyllda skadeanmälan.
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I vilka länder gäller din
försäkring?
En detaljerad lista på vilka länder
som är anslutna till gröna kortsystemet samt vilka länder som
kräver ett grönt kort hittar du
på Trafikförsäkringsföreningens
webbplats, www.tff.se.

Länsförsäkringar
Skadejour
+46 8 670 40 00

Kom ihåg
Ha tillgång till dessa handlingar när
du reser utomlands:
•
•
•
•
•

Registreringsbevis.
”Gröna kortet” – nödvändigt i vissa länder.
Försäkringsbrev.
Vagnskadegarantibevis om bilen har garanti.
Internationellt körkort som krävs i vissa
länder kan du skaffa genom en motor
organisation.
• Skadeanmälningsblankett.
• Den här broschyren.
• Ett kreditkort om du behöver en hyrbil.
Det är många av biluthyrarna som kräver det.
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• Europeiska försäkringskortet från Försäkringskassan.
• Ladda ner vår app samt spara telefonnumret
till Länsförsäkringar Skadejour.

Vet du vad som gäller dit du ska åka?
Till exempel:
• De flesta länder har förbud mot att
tala/sms:a i mobiltelefon.
• En del länder har förbud mot dubbdäck .
• Vad gäller, halvljus eller varselljus?
• Ta reda på vad som gäller innan du åker iväg
så är du väl förberedd.
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-190100 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-302300 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-93000
Länsförsäkringar Gotland 0498-281850 | Länsförsäkringar Gävleborg 026-147500 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
044-196200 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-638000 | Länsförsäkringar Halland 035-151000 | Länsförsäkringar
Jämtland 063-193300 | Länsförsäkringar Jönköping 036-199000 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-661100 | Länsförsäkring
Kronoberg 0470-720000 | LF Norrbotten 0920-242500 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-777000 | Länsförsäkringar Skåne
040-6338000 | Länsförsäkringar Stockholm 08-56283000 | Länsförsäkringar Södermanland 0155-484000 | Länsförsäkringar
Uppsala 018-685500 | Länsförsäkringar Värmland 054-7751500 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-109000 | Länsförsäkringar
Västernorrland 0611-365300 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-273000 | Länsförsäkringar Östgöta 013-290000
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