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Insurance Number

Hemförsäkringens reseskydd gäller på privat resa i
hela världen under resans första 45 dagar.

For urgent matters abroad, please call SOS
International – around the clock

Om du blir akut sjuk, skadad, bestulen eller
utsatt för överfall på resan får du hjälp av SOS
International.

Active Aid through SOS International

Vem reseskyddet gäller för
Reseskyddet gäller för alla medförsäkrade som
står med på försäkringsbrevet. Logga in på if.se/
minasidor och kontrollera att alla medförsäkrade
finns registrerade.

Call: +46 8 121 88 000
E-mail: if.assistance@if.se

Kontaktuppgifter

Reseskyddet gäller i 45 dagar, men kan förlängas
i upp till ett år, inklusive de 45 dagarna. Om 45
dagar har passerat gäller sju dagars karenstid.
Ring oss om du vill förlänga reseskyddet:
+46 771-655 655

Om någonting händer på resan som inte är akut,
anmäler du det direkt till oss på If.
Ring: +46 771 655 655
if.se/reseskada

Sjuk eller skadad på resan
Be alltid om läkarintyg om du eller någon i familjen
blir sjuk eller skadad på resan. Vid sjukdom och
olycksfall ska diagnos och behandlingstid vara
angivet i läkarintyget.

Kontaktuppgifter SOS International
Behöver du akut hjälp och befinner dig
utomlands, kontakta SOS International:
Ring: +46 8 121 88 000
Mejl: if.assistance@if.se
Använd appen HelpMe om du akut behöver träffa
en läkare online.

31552:10

Help in case there is an accident, acute illness or
home transportation must be ordered from SOS
International (If Assistance):

Behöver du förlänga reseskyddet?

Att tänka på om något händer på resan:
• Polisanmäl alltid stöld, rån och överfall i det land
det inträffar. Begär kvitto på alla utlägg.
• Spara kvitton på utlägg för läkarvård.
• Om resgods kommit bort – anmäl det till
transportföretaget.
• Om ett dödsfall sker utomlands vänder du dig till
svenska ambassaden eller konsulatet på plats.
Gör en anmälan till oss när du har kommit hem.
Läs mer om hur reseskyddet
gäller på if.se/reseskyddet

Trevlig resa!

