
INFORMATION OM DIN  

RESEFÖRSÄKRING

 
I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller 
i hela världen under de första 45 dagarna av varje 
resa. Ska du vara borta längre än 45 dagar kan du 
förlänga din reseförsäkring. Hör av dig till oss i 
sådant fall.

Försäkringen gäller inte för skada som inträffar 
om du reser till ett land eller område som Utri-
kesdepartementet (UD) avråder från att resa till 
eller skada som inträffar under tjänsteresa.

Vem försäkringen gäller för
Reseskyddet 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 följer med på resan omfattas av försäkring-
en.

För dig som har Hem Max 27 så gäller försäkring-
en endast för dig som är försäkringstagare.

Vad försäkringen gäller för
Reseskyddet ersätter läkekostnader om du skulle 
bli akut sjuk eller skadad under resan. Det ingår 
även ett skydd för dina saker om de skulle skadas 
eller bli stulna.

Tänk på att det kan finnas begränsningar i försäk-
ringen om du är sjuk redan innan du reser iväg.

Tänk på det här om något händer på resan
• Polisanmäl stöld, rån eller överfall till polis 

på orten. Begär att få intyg av anmälan.

• Anmäl till transportföretaget om resgods 
skadas, försenas eller kommer på avvägar. 
Begär att få intyg av anmälan.

• Anlita läkare snarast om du blir sjuk eller 
skadad. Begär läkarintyg där det tydligt 
framgår diagnos och läkarens ordination 
om vila och antal sjukdagar. 
 
 

• Om det sker ett dödsfall vänder du dig till 
svenska ambassaden eller konsulatet.

• Tänk på att spara kvitton på alla utlägg du 
vill ha ersättning för.

Hjälp utomlands genom SOS International
Om du behöver akut hjälp under resan kan du 
kontakta SOS International:

• Telefon + 46 770 16 02 02

• Mejl sos@sos.eu

Våra kontaktuppgifter hittar du på dina.se.  
 
Trevlig resa! 

Information in English
The policy covers following expenses arising 
from acute illness or accident while travelling.

• Medical expenses, defined as necessary, 
reasonable and customary costs of an au-
thorised physician, hospital treatment and 
medicines as well as travel expenses incur-
red in visiting the physician or hospital.

• Additional expenses pertaining to the insu-
red’s return to Sweden, if prescribed by the 
physician in writing.

• Costs of necessary, reasonable and custo-
mary dental treatment in the event of acute 
toothache - maximally SEK 5 000.

If the insured traveller is unable to pay the costs 
of treatment, or in case of severe accident, acute 
illness or death, you are requested to contact our 
assistance company SOS International:

• Phone + 46 770 16 02 02

• Fax + 45 70 10 50 56

• E-mail sos@sos.eu 
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Skriv ut och ta med på resan eller spara länken i din mobil. 


