
Servicekort vid utlandsresa 
 Försäkringsnummer  
 
 
 
 

Samarbetspartner med förs.nr skall anges  
Vid kontakt med SOS-International 

Länsförsäkringar Västernorrland 765389*00 
 

 
Försäkringen ger dig ett reseskydd som gäller de första 45 dagarna av varje resa räknat från den dag du lämnade hemorten. 
Ska du vara borta längre än 45 dagar kan du komplettera din försäkring innan du reser. Reseskyddet gäller inte vid resa som 
har samband med tjänst eller förvärvsverksamhet. Det är villkoren som gäller vid en skadereglering.  
  
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och 
folkbokföringsadress som du. Även dina barn under 18 år som inte bor hos dig men som medföljer på resan omfattas av 
försäkringen. Vid resa utanför Norden gäller reseskyddet bara för den som dr folkbokförd och varaktigt bosatt i Sverige.  
  
Kontakta försäkringskassan innan du reser så att du får intyg om att du omfattas av svensk sjukförsäkring. Tag med detta intyg 
och servicekortet vid läkarbesök. Servicekortet innehåller en kort information på engelska om reseskyddet vid olycksfall och 
sjukdom.  
Om du förlorar passet. Gör anmälan till polisen. Vänd dig sedan till närmaste svenska konsulat eller ambassad. De utfärdar nytt 
pass åt dig. Tag med identitetskort på resan, det kan behövas om du förlorar ditt pass.  
  
Om skada inträffar  
Om skada inträffar ska anmälan utan dröjsmål göras till:  

● Polis på orten - vid inbrott, stöld, rån eller överfall ; begär att få kopia av anmälan.  
● Transportföretaget - om resgods skadats, försenats eller kommit på avvägar ; begär att få kopia av anmälan.  
● Läkare på orten - vid sjukdom eller olycksfall ; begär att få intyg vid semesteravbrott.  
● Försäkringskassa - vid sjukdom eller olycksfall, poststämpelns datum räknas som anmälningsdatum.  
● Om en person avlider ; kontakta det svenska konsulatet eller ambassaden med en gång. De ger råd och anvisningar.  
● Ditt försäkringsbolag om någon kräver dig på skadestånd eller om du behöver utnyttja rättsskyddet. I andra fall räcker 

det att du anmäler skadan direkt vid hemkomsten.  
  
Glöm inte att spara kvitton på alla de utlägg du vill ha ersättning för.  
 
Om du behöver omedelbar hjälp vid svårare skador, hjälp med hemtransport av en sjuk eller skadad person, kan du kontakta 
SOS-international.  ( Öppet dygnet runt) 
  
Adress     Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg  - Danmark 
Telefon    +45 70 10 50 50   Fax +45-70 10 50 56  
Telegram       SOSINTER  
Hemsida http://www.sos.dk <mailto:sos@sos.dk> 
 

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 following expenses arising from acute illness or accident while travelling.  
 
* Medical expenses, defined as 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. 
 
* Costs of necessary, reasonable and customary dental treatment in the event of acute toothache.  
 
If the insured traveller is unable to pay the costs of treatment himself, or in case of severe accident, acute illness or death, you 
are requested to contact SOS-International.   <http://www.sos.dk/> 

http://www.sos.dk/

