Reseskydd/Travel Insurance
Reseskyddet som ingår i hemförsäkringen gäller i hela världen under resans
första 45 dagar. Reseskyddet gäller för alla personer som är folkbokförda på
samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll.
Försäkringsnummer eller personnummer

DET HÄR INGÅR

Invaliditetsersättning

Detta blad är en översiktlig information om reseskyddet. De
fullständiga villkoren hittar du på www.lararforsakringar.se.
Hemförsäkringen ger ett skydd vid en rad olika händelser
som kan inträffa på resan.
Du kan också komplettera hemförsäkringens reseskydd med
tilläggsförsäkringen Resklar.

Om något allvarligt händer hemma

Uppgradera din hemförsäkring

Du som har Hemförsäkring Bas kan uppgradera till Hemförsäkring Mellan eller Hemförsäkring Stor.
I Mellan ingår Allrisk, som är ett otursskydd för plötsliga
och oförutsedda händelser. I Stor ingår Allrisk Extra, som
bland annat ger halverad självrisk vid oturshändelser.
Egendomsskydd för medförd egendom

Ersätter stöld och skadegörelse av resgods med högst 40 000 kr i
Hemförsäkring Bas och 80 000 kr i Mellan och Stor. Biljetter och
andra värdehandlingar ersätts med högst 10 000 kr. Kontanter
ersätts med högst 3 000 kr (en försäkrad) eller 6 000 kr (fler
försäkrade som reser tillsammans).
Ansvarsförsäkring

Ersätter skadestånd som du kan bli skyldig att betala med
högst 5 000 000 kr.
Rättsskydd

Vid tvist som leder till rättegång ersätts advokat- eller rättegångskostnader med maximalt 200 000 kr. Men rådgör med
oss innan du anlitar advokat.
Överfallsskydd

Blir du utsatt för misshandel, sexualbrott eller annat överfall
kan du få ersättning.
Kostnader vid olycksfall eller akut sjukdom

Till exempel nödvändiga kostnader för läkarvård, hjälpmedel
och resor. Behandling vid akut tandvård. Merkostnader om
du, enligt läkarintyg, måste ändra boendeform eller vara borta
längre än planerat.

Om en olycksfallsskada leder till bestående men eller dödsfall
lämnas ersättning med ett engångsbelopp.
Om en närstående hemma i Sverige råkat ut för en olycka eller
avlidit, eller om ditt hem drabbats av väsentlig skada, betalar
försäkringen merkostnader för hemresa och outnyttjad
resekostnad.
Ersättning vid dödsfall

Vid dödsfall på grund av olycksfall eller akut sjukdom betalar
försäkringen för hemtransport av den avlidne. Vid dödsfall
på grund av olycksfall ges dödsfallsersättning med 15 000 kr.
Förseningar

Olika slag av förseningar kan ge rätt till ersättning.
Strejk

Du kan också får ersättning om strejk eller lockout försenar
i avresa med mer än 8 timmar.

SJÄLVRISK
Grundsjälvrisken är 1 500 kr per skadetillfälle, har du Hemförsäkring Stor är grundsjälvrisken 750 kr. Särskild självrisk gäller
för rättsskyddet. Vissa delar av reseskyddet är självriskfria.

SÅ HÄR GÖR DU VID SKADA
Behöver du uppsöka läkare, tandläkare eller sjukhus ska du
se till att få läkarintyget på baksidan ifyllt.
Anmäl stöld, överfall eller skadegörelse till polisen på platsen.
Har skada inträffat under en transport gör du anmälan till
reseföretaget, till exempel resebyrån eller flygbolaget. Har
skadan hänt på hotell är det hotellet du kontaktar. Kom ihåg
att spara inköpskvitton, intyg och journaler från läkare samt
kopia av polisanmälan.
Viktiga telefonnummer hittar du på baksidan.

i samarbete med
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Reseskydd/Travel Insurance

Visa läkaren denna text. Show this text to the doctor.
• Medical expenses, defined as the necessary and reasonable
costs of an authorized physician, hospital treatment and
medicines. In case of greater medical intervention such
as surgery, arthroscopy etc. Falck TravelCare or SOS
International in Copenhagen must first be contacted.
In the event of acute illness, medical expenses are paid
for a maximum of 60 days.
• If the insured traveller is unable to pay the cost of
treatment himself, if the medical treatment involved is
expensive, or in the case of severe accident, acute illness
or death, you should contact Falck TravelCare or SOS
International in Copenhagen.
• Additional board and lodging expenses for a maximum
of 60 days.

Doctors Certificate. Please complete this form.

Name of patient

Identity number or date of birth

Period of treatment (from – to)

Diagnosis (underline main diagnosis)

• Additional expenses for repatriation of the insured if
approved by either Falck TravelCare, SOS International
or Folksam.
• Costs of necessary, temporary and reasonable dental
treatment in the event of acute toothache.
Excess: SEK 1 500 or SEK 750 (Hemförsäkring Stor)

Symptoms. When did the first symptoms appear or the accident occur?

Viktiga telefonnummer:
Folksam, Stockholm
Tel +46 771 960 960,
Folksam Jour 020 45 00 00
Inom Norden +46 771 45 00 00

Instructions to patient regarding
a) hospitalisation
b) travelling home
c) change of accomodation
d) to stay indoors (for how many days)

SOS International A/S, Köpenhamn
Tel +45 70 10 50 50, E-post sos@sos.dk

Place and date

Falck TravelCare, Stockholm
Tel +46 8 587 717 76, Fax +46 8 660 23 90
E-post folksam@falcktravelcare.se

Physician
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