
Du kan också kontakta

SOS INTERNATIONAL vid svåra eller allvarliga skador. 
De har öppet dygnet runt och är försäkringsbranschens 
gemensamma serviceföretag.

SOS INTERNATIONAL
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
Tel 45-70 10 50 50
Fax 45-70 10 50 56

Servicekort
Praktiska råd för resan

Name of patient

Home address

Identity number or date of birth

1 Period of treatment (from– to)

2 Diagnosis (underline principal diagnosis)

3 Instructions to patient regarding
a) hospitalization c) travelling home

b) change of accommodation d) confinement to bed

Place Date

Signature
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Försäkringsnummer:

DoctoR´s cERtIFIcatE Please complete this form

Eskilstuna
Kungsgatan 7
Box 14294, 630 14 Eskilstuna
Tel: 016-48 40 00

Katrineholm
Stortorget 2
Box 134, 641 22 Katrineholm
Tel: 0150-48 40 00

Strängnäs
Storgatan 26
645 30 Strängnäs
Tel: 0152-48 40 00

Nyköping
Västra Storgatan 4
Box 147, 611 24 Nyköping
Tel: 0155-48 40 00

www.lfs.se • E-post: info@lfs.se • Organisationsnummer: 519000-6519

Servicekort
Praktiska råd för resan

FÖRSÄKRINGSNUMMER:

SOS INTERNATIONAL
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
Tel +46 8 670 40 00
Fax +45 70 10 50 56



sERvIcEkoRt

Genom din Hem-, Hem/Bostadsrätts- eller VillaHem- 
försäkring har du ett reseskydd för resor i 45 dagar, i hela 
världen. Ett reseskydd som är tillräckligt för de allra flesta 
utlandsresor.

Ska du vara borta längre än 45 dagar kan vi erbjuda dig 
“Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse”.

Den tecknar du om du ska resa, studera eller arbeta till-
fälligt utomlands.

PRaktIska RåD FöR REsan

•	 �kontakta�Försäkringskassan�innan�resan�så�får�du�
det�europeiska�sjukförsäkringskortet�som�visar�att�du�
omfattas�av�svensk�sjukförsäkring.

•� �Ta�med�servicekortet�vid�läkarbesök�och�be�läkaren�fylla�i�
intyget.

•� �Din�självrisk�framgår�av�ditt�försäkringsbrev.

•� �Packa�inte�pengar�och�värdesäker�i�väskan�som�du�
lämnar�ifrån�dig.

•� �Anmäl�alltid�till�den�lokala�polisen�om�du�blir�bestulen,�
överfallen�eller�drabbas�av�skadegörelse.�Begär�kopia�på�
anmälan.

•� ��spara�alla�kvitton�på�utlägg�som�du�vill�ha�ersättning�för.

•� �kostnad�för�tillfällig�behandling�vid�akut�tandvård�ersätts�
av�reseförsäkringen.

•� �Vid�behov�kontakta�sOs�international�på��
tel�+45-70�10�50�50�eller�fax�+45-70�10�50�56.

svenska�ambassader�och�konsulat�kan�ge�råd�och�hjälp�om�
du�hamnar�i�en�nödsituation.�De�kan�till�exempel�utfärda�
pass.

to whom It may concERn!
(Visa läkaren denna text)

This�is�to�certify�that�we�have�insured�the�policyholder.

Other�persons�registered�at�the�same�address�and�being�

members�of�the�same�household�as�the�said�policyholder,�are�

also�insured�under�the�policy.�if�any�doubt�should�arise�as�to�

whether�a�person�is�insured�under�the�policy,�please�contact�

sOs-international.�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�incur-

red�in�visiting�the�physician�or�hospital.

•� �Additional�expenses�pertaining�to�the�insured´s�return�to�

sweden,�if�prescribed�by�the�physician�in�writing.

•� �resonable�and�necessary�temporary�dental�treatment�in�

the�event�of�acute�toothache�–�maximally�3�500�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.

Kontakta Försäkringskassan innan resan så får du

det Europeiska sjukförsäkringskortet som visar att du

omfattas av Svensk sjukförsäkring.

Ta med servicekortet vid läkarbesök och be läkaren fylla i

intyget.

Din självrisk framgår av ditt försäkringsbrev.

Packa inte pengar och värdesäker i väskan som du

lämnar ifrån dig.

Anmäl alltid till den lokala polisen om du blir bestulen,

överfallen eller drabbas av skadegörelse. Begär kopia på

anmälan.

Spara alla kvitton på utlägg som du vill ha ersättning för.

Kostnad för tillfällig behandling vid akut tandvård ersätts

av reseförsäkringen.

Vid behov kontakta SOS International på

tel +46 8 670 40 00 eller fax +45 70 10 50 56.

Svenska ambassader och konsulat kan ge råd och hjälp om

du hamnar i en nödsituation. De kan till exempel utfärda

pass.

PRAKTISKA RÅD FÖR RESAN


