Vik längst linjerna
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Ramsele Försäkringsbolag, tfn 0623-710 50,
I samarbete med
Länsförsäkringar Västernorrland,
tfn 0611-36 53 00

SOS INTERNATIONAL
Tel +46 8 670 40 00
Fax + 45 70 10 50 56
Kontakta SOS INTERNATIONAL vid
svåra eller allvarliga skador, före
operation eller annan omfattande
behandling eller om du måste resa hem
i förtid.

Kontaktuppgifter

visar att du är försäkrad i Ramsele
Försäkringsbolag

765392*00
Försäkringsnummer:
Här får du några viktiga råd inför resan,
information om vad du ska göra om något
händer på resan och kortfattat om vad din
försäkring ersätter.
Tfn 0623-710 50

Resekort – lika viktigt
som passet

Vik längst linjerna
…………………………………………………………………………………………………………

Viktiga råd för resan

Lägg in telefonnumren till oss och SOS i din mobiltelefon.
Ta en fotokopia/USB etc. av både pass, biljetter och andra
resehandlingar och förvara var för sig. Det kan hjälpa dig att få
nya handlingar om du skulle bli bestulen.
Anmäl alltid till den lokala polisen om du blir bestulen,
överfallen eller drabbas av skadegörelse. Begär kopia på
anmälan.
Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet vid resa
inom EU. Det visar att du är försäkrad i Sverige och gör det
lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/ESSland. Kortet beställer du hos Försäkringskassan i god tid före
avresan.
Anlita läkare snarast (från första dagen) om du blir sjuk eller
skadar dig i en olycka. Begär läkarintyg där det tydligt framgår
diagnos och läkarens ordination om vila och antal sjukdagar.
Kontakta oss eller SOS International före operation eller annan
omfattande behandling eller om du måste resa hem i förtid.
Spara alla kvitton på utlägg som du vill ha ersättning för.
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. De kan till
exempel utfärda provisoriskt pass

Försäkringen täcker det väsentliga
Försäkringen gäller för alla resor i hela världen under de första 45 dagarna
av resan om du är folkbokförd och bosatt i Sverige. Är du bosatt utomlands
gäller den endast för resor i Sverige.
Kostnader för sjukvård och resor om du blir akut sjuk eller råkar ut för
olycksfall på resan.
Kostnader för tillfällig behandling av akuta tandbesvär - högst 3 500 kr.
Avbruten resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall under resan
(läkarintyg krävs) eller allvarliga händelser hemma.
Stöld av pengar och värdehandlingar – högst 3 000 kr respektive 10 000 kr.
Merkostnader för att resa hem vid naturkatastrof eller krig.
Självrisken är i de flesta fall 1 500 kr.
För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt
försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Packa
inte pengar och värdesaker i väskan som du lämnar ifrån dig utan behåll
allt av värde i handbagaget. Lämnar du värdesaker på hotellrummet ska de
låsas in i säkerhetsbox eller resväska.
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.
Utökat reseskydd
Om du har tecknat tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd 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 och bagage – högst 6 000 kr/75 000 kr.

