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Här är ditt resebevis. Det innehåller viktig information som är bra
att känna till både före och under resan. Trevlig resa!
Hitta sjukvård utomlands
Använd vår digitala karttjänst Hitta sjukvård utomlands om du blir sjuk eller skadad
under utlandsresan. Genom tjänsten kan du själv söka efter kvalitetssäkrad vård
som finns nära dig.

folksam.se/vardutomlands

Reser du inom Europa – kom ihåg EU-kortet
Reser du inom EU och behöver vård, så får du det till samma kostnad som de som
bor i landet om du kan visa upp ditt EU-kort. Du kan beställa det från Försäkringskassans webbplats. Varje familjemedlem behöver ett eget EU-kort.

fk.se/eukort

Är du sjuk eller skadad, eller har du nyligen varit det
Om du ska resa utomlands bör du se över ditt reseskydd och kanske göra en medicinsk förhandsbedömning, innan du reser. Om ditt reseskydd inte gäller fullt ut, kan
du själv få stå för dina vårdkostnader.

folksam.se/forhandsbedomning

Om du blir allvarligt sjuk eller skadad
Ta direkt kontakt med någon av våra larmcentraler som har öppet dygnet runt.
Falck Global Assistance
SOS International

+46 8 587 717 76
+46 8 136 060

Vid livshotande tillstånd, ring 112 inom Europa. I övriga världen, se UD:s reseapp.

Folksam Insurance group, Sweden
Tel: +46 771 950 950
Telefax: +46 8 111 333 55
E-mail: reseskador@folksam.se
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Travel Insurance Certificate
Visa läkaren denna text! Show this text to the doctor!

• The insurance covers necessary and reasonable costs for accidental injury or acute illness.
• If hospitalized or in case of greater medical interventions our Assistance companies Falck Global
Assistance or SOS International must first be contacted for approval.
• Change of travel return date, accommodation or repatriation must first be approved by Folksam,
Falck Global Assistance or SOS International.
• Costs of necessary and reasonable temporary dental treatment in the event of acute toothache is
covered by a maximum of SEK 3 000.
• All necessary documents should be provided to the patient
• A Doctor Certificate should include: name of patient, diagnosis, symptoms, period of treatment, prescriptions and instructions. The certificate should also contain day of accident or when first symptoms
appeared, and if the patient have suffered previously from the same/similar illness or injury.

Folksam Insurance group, Sweden
Tel: +46 771 950 950
Telefax: +46 8 111 333 55
E-mail: reseskador@folksam.se

