Servicekort 2018

Fyll i ditt namn:

……………………………………………
Försäkringsnummer:

Orusts Brandförsäkringsbolag

……………….. *

Så här skyddas du av reseförsäkringen
Den hem- eller villahemförsäkring som du har
hos oss ger dig ett reseskydd i 45 dagar.
Skall du vara borta längre tid eller om du skall
studera eller arbeta tillfälligt utomlands kan vi
istället erbjuda dig ”Försäkring för tillfällig
utlandsvistelse”.
Det här servicekortet beskriver försäkringsskyddet och ger några praktiska råd på resan.
Förvara det i passet så har du det alltid till hands
när du reser utomlands. Du är skyddad under
45 dagar i hela världen. Försäkringen gäller för
hela familjen, oavsett om ni reser till olika
platser. I områden med krig eller liknande
oroligheter, har försäkringen begränsad
omfattning. Kontakta oss innan du reser.
DETTA INGÅR:
Vid olycksfall eller akut sjukdom betalar
försäkringen dels dina läkekostnader, dels
merkostnader som kan uppstå för dig och din
familj. Merkostnader skall på förhand godkännas
av SOS International eller oss. Vid akuta
tandskador får du ersättning för tillfällig
behandling, upp till 5 000 kr.
Resestartskydd ger ersättning om du inte hinner
med en på förhand bokad och betald resa från
Norden eller hemresa till Norden på grund av en
plötslig och oförutsedd händelse under färden till
resans utgångspunkt.
Reseavbrottsskydd ger ersättning om du måste
avbryta resan på grund av olycksfall, akut
sjukdom eller om något allvarligt hänt hemma.

Detta servicekort bör medföras på resan.
Försäkringsskyddet i din försäkring omfattar
resa om maximalt 45 dagar i hela världen.
Vi önskar Dig en trevlig resa.

Lika
viktigt
som
passet.
Försäkringsnummer vid resa

5 374 961*00

Om du kommer för sent till avresan från
Sverige eller hemresan till Sverige
Ska du resa med t ex tåg, båt, flyg eller buss och
inte hinner i tid till avgången på grund av oväder
eller trafikolycka kan du få ersättning för extra
kostnader som uppstår för att du ska kunna ansluta
dig till resan.
Om du råkar ut för en skada
Det finns några saker som du alltid bör tänka på
om du drabbas av en skada
1. Skaffa alltid intyg! Om du blir bestulen måste
du skaffa ett intyg från polisen på orten, eller från
reseledaren. Spara alla kvitton om du köper nytt
för att ersätta stulna saker.
2. Meddela oss! Anmäl omedelbart till oss om
någon kräver dig på skadestånd, eller om du
behöver utnyttja rättsskyddet. I andra fall anmäler
du skadan direkt vid hemkomsten.
Om du förlorar passet

Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän
Box 758, 451 26 UDDEVALLA
Tel: +46 (0)522 91 000
+46 (0)31-63 80 00
Orusts Brandförsäkringsbolag
Ängsvägen 16, 473 33 Henån
Tel: +46 (0)304 32500
Fax: +46 (0)304 32585
Epost:info@obfb.se

Gör först en anmälan till polisen. Vänd dig sedan
till närmaste svenska konsulat eller ambassad. De
utfärdar ett nytt pass åt dig.
Vid Sjukdom eller olycksfall
Tala med reseledaren, konsulatet eller SOSInternational om vilken läkare du bör uppsöka.
Skaffa alltid ett läkarintyg och kvitto på
behandlingen och mediciner. För att få
sjukpenning när du vistas utomlands, måste du i
regel kontakta Försäkringskassan innan du reser.
Blir du sjuk anmäler du det med ett kort brev eller
vykort.

Privatansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Rätt till skadestånd vid personskada
Du får ersättning om du blir skadad genom t ex
misshandel.
SOS-International ger hjälp vid allvarlig
sjukdom och skada
Om du behöver omedelbar hjälp vid svårare
skador, hjälp med hemtransport av en sjuk eller
skadad person kan du kontakta SOSInternational. Hemtransport beställs av läkaren.
Vad gör man vid dödsfall?
Avlider någon på resan, kontakta svenska
konsulatet eller ambassaden utöver SOS. De ger
stöd, råd och anvisningar.
Ersättningsbelopp
För resgods gäller försäkringen upp till
100 000 kr. Begränsning finns för stöldbegärliga
saker och vid förvaring i fordon och båt. Högsta
ersättning för kontanter är 5 000 kr och för
värdehandlingar 10 000 kr.
Om fler i familjen åker på samma resa är högsta
ersättning för resgods 100 000 kr, för kontanter
5 000 kr och för värdehandlingar 10 000 kr.
Självrisk
Självrisken är i de flesta fall 1 000 kr. För
rättsskyddsförsäkringen är självrisken högre.
Adress till SOS-INTERNATIONAL:
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg, Danmark
Telefon +46 86704000
alt. telefon +45 70105050
Telefax +45 70105056
Email: sos@sos.eu

To whom it may concern!
(Visa läkaren denna text)

Svenska konsulat och ambassader
hjälper dig när problem uppstår

This is to certify that we have insured the policyholder
Other persons registered at the same address and
being member of the same household as the
policy-holder, are also insured under the policy. If
any doubt should arise as to whether a person is
insured under this policy, please contact SOSInternational. 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.
 Costs of necessary, reasonable and customary
dental treatment in the event of acute
toothache (max. 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
*) This is an open online version of the document.
Policy holders are solely responsible for having a
valid insurance. / Tänk på att du själv måste
kontrollera att giltig försäkring finns om du skriver
ut servicekortet själv från internet

På de svenska ambassaderna och konsulaten runt
om i världen är man alltid beredd att hjälpa dig
när du råkat i svårigheter.
Adressen kan du få av polisen, reseledaren,
hotellportieren, turistbyrån eller någon
motororganisation. De kan t ex utfärda pass.
NÅGRA PRAKTISKA TIPS
 Kontakta Försäkringskassan och beställ EUkortet för resor inom EU. Kortet används vid
ev läkarbesök för att få nödvändig vård för
samma kostnad som invånarna i landet.


Följ researrangörernas rekommendationer
angående vaccinationer, mat, dryck.



Lämna de dyrbaraste smyckena hemma i
bankfacket. De kan annars lätt locka till brott.
Tag foto, skaffa värdeintyg på de smycken du
tar med dig. Lämna foto och intyg hemma.



Packa inte pengar och värdesaker i bagage
som du lämnar ifrån dig.



Reser du utanför de vanliga resmålen? Ta en
kopia av både pass och biljett och förvara var
för sig. Det hjälper dig att snabbare få nya
handlingar, om du skulle bli bestulen.

Det är alltid villkoren för hem- alt. villahemförsäkring som gäller vid en skadereglering
Villkor: H16 / VH16

