
Resekort
Viktiga råd inför och på din resa och  
vad din försäkring täcker.

Doctor’s certificate – Please complete this form

Name of patient

Instructions to patient regarding

Return to Sweden earlier than 
expected for further medical 
treatment:

Identity number (yyyymmdd-xxxx)

Diagnosis (underline principal diagnosis)

Hospitalization
From (date) To (date)

Confinement to bed

Yes No

Place:   Date:

Signature Name (please print)

Treating doctor´s contact information:
Information
Gäller från 2016-01-01

Fyll i ditt försäkringsnummer här:

SOS INTERNATIONAL
Telefon +46 8 670 40 00
Fax +45 70 10 50 56
E-post sos@sos.eu

Telefon 042-633 80 00
lansforsakringar.se

info.skane@lanforsakringar.se

 Om det är möjligt, kontakta SOS International så fort det 
 går, innan du vänder dig till lokal sjukvårdsinrättning eller 
 läkare om du blir sjuk eller skadad utomlands.
 SOS International ska alltid kontaktas före operation, 

 annan omfattande behandling eller om du måste åka
 hem i förtid.
 Du kan också kontakta dem om din bil havererar. SOS  

 International har öppet dygnet runt och är vår service- 
 organisation för försäkringstagare i nöd utomlands.
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Försäkringen täcker 
det väsentliga
Genom din Hem-, Hem/Bostadsrätts- eller Villahemförsäkring har 
du ett reseskydd i 45 dagar, i hela världen. Reseskyddet gäller för 
dig som är folkbokförd och varaktigt bosatt i Sverige. Den gäller 
också för medlemmar i ditt hushåll som bor och är folkbokförda på 
den försäkrade adressen. Har du barn under 18 år som inte bor hos 
dig men som följer med på resan är de också försäkrade. Behöver du 
reseskydd längre tid än 45 dagar för att resa, studera eller arbeta 
tillfälligt utomlands, kan vi erbjuda reseförsäkringen “Tillfällig 
utlandsvistelse”. Kontakta oss före avresan.

Du kan få ersättning för:
 Kostnader på resmålet för sjukvård och resor

 om du blir akut sjuk eller råkar ut för olycksfall på resan.
 Kostnader på resmålet för tillfällig behandling av akuta 

 tandbesvär – högst 5 000 kr.
 Avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall 

 under resan (läkarintyg krävs) eller allvarlig händelse hemma.
 Stulna och skadade saker upp till 100 000 kr.
 Stöld av pengar och värdehandlingar – högst 5 000 kr 

 respektive 10 000 kr.
 Merkostnader för resa hem vid naturkatastrof eller krig.

Självrisken är i de flesta fall  1500 kronor.

Other recommendation:



To whom it may concern
This is to certify that we have insured the policyholder. Other persons 

registered at the same address and being members of the same house-

hold as the said policyholder, are also insured under the policy. This 

travel insurance is valid for the first 45 days of the journey. The policy 

covers the following expenses arising from acute illness or accident 

while travelling.

 Medical expenses, defined as the necessary, reasonable and

 customary costs of an authorised physician, hospital treatment

 and medicines as well as travel expenses incurred in visiting the 

 physician or hospital.

 Additional expenses pertaining to the insured’s return to

 Sweden, if prescribed by the physician in writing.

  Reasonable and necessary temporary dental treatment in

 the event of acute toothache – maximally 5 000 SEK.

 If the insured traveller is unable to pay the cost of treatment

 himself, or in case of severe accident, acute illness or death,

You are requested to contact:
SOS INTERNATIONAL in Copenhagen, Denmark,
phone + 46 8 670 40 00.

Visa läkaren denna text

 Om du har en sjukdom, är  
 kroniskt sjuk, eller behandlas 
 för en sjukdom eller ett olycks-
 fall innan avresan måste du 
 göra en medicinsk förhands- 
 bedömning. Kontakta oss.
 Lägg in telefonnumret till oss, 

 SOS International och 
 telefonnummer för att spärra
 bankkort i din mobiltelefon.
 Ta kopior av pass, biljetter och 

 andra resehandlingar. Förvara 
 dem skilt från originalen. Det 
 kan då vara lättare att få nya 
 handlingar om du blir bestulen.

 Kontakta Försäkringskassan 
 innan resan för att få EU-kor-
 tet. Kortet gör det lättare att få 
 vård i EU/EES-land.
 Ska du bila utomlands behöver 

 du ett Grönt kort för vissa 
 länder. Beställ detta på vår 
 webbplats.
 Anlita läkare snarast (från 

 första dagen) om du blir sjuk 
 eller skadar dig i en olycka. 
 Läkaren ska fylla i läkarintyget 
 – Doctor’s certificate. Det ska 
 klart framgå diagnos och 
 läkarens ordination, till exem-
 pel vila och antal sjukdagar.

 Kontakta alltid oss eller SOS 
 International innan förtida 
 hemresa, operation eller annan 
 omfattande behandling.
 Spara kvitton på alla utlägg du 

 vill ha ersättning för.
 För att få full ersättning ska du 

 vara rädd om dina saker, med
 mera. Packa inget värdefullt i 
 väskan som du lämnar ifrån dig.
 Behåll allt av värde i hand- 
 bagaget. Lämnar du värdesaker 
 på hotellrummet ska de låsas in 
 i säkerhetsbox eller resväska.
 Reser du med bil, förvara aldrig 

 väskorna synligt. Packa bilen

 samma dag du ska resa.
 Anmäl alltid till den lokala 

 polisen om du blir bestulen, 
 överfallen eller drabbas av 
 skadegörelse. Begär kopia på 
 anmälan.
  Om ditt bagage blir försenat 

 eller försvinner ska du i första 
 hand kontakta researrangören.

Utrikesdepartementet har alltid 
aktuell reseinformation på sin 
webbplats www.ud.se. Svenska 
ambassader och konsulat kan ge 
råd och hjälp om du hamnar i en 
nödsituation.

Utökat reseskydd

Om du har tecknat vår 
paketförsäkring Stor ingår 
dessutom:
 Avbeställningsskydd

 – högst 45 000 kr/person
 Ersättningsresa

 – högst 45 000 kr/person
 Ersättning om du eller ditt 

 bagage blir försenat
 – 1 000 kr efter 8 timmar
 Höjt belopp för pengar

 – högst 10 000 kr om ni är 
 flera på resan. Mer om hur 
 försäkringen gäller kan du
 läsa i försäkringsvillkoren.

Viktigt att veta


