Incoming
Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp
Gäller från november 2017

Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp
Sjukdom och olycksfall
Akut tandbehandling vid olycksfall
Resor, medicin, rehabilitering i samband med sjukdom

Max € 30.000 per skadetillfälle

Hemresa/hemtransport
Hemtransport av avliden
Begravning på plats

Max € 3.000 per skadetillfälle

Vem kan köpa försäkringen?

Tandvård

Försäkringen kan tecknas av dig som utländsk medborgare som ska

Vad får du ersättning för?

besöka Sverige eller annat Nordiskt land och som inte fyllt 70 år.

Du får ersättning för tandbehandlingskostnader som orsakats på
grund av olycksfall. Du får även ersättning för resor till och från
ersättningsbara tandbehandlingar. Försäkringen omfattar kostnader

Viktigt att tänka på:

som avser tid inom 60 dagar från första tandläkarbesöket.

• Försäkringen måste tecknas och betalas innan
ankomsten till Sverige eller Norden.

Viktigt att tänka på:
• Försäkringen måste tecknas och betalas innan

Var gäller försäkringen?

ankomsten till Sverige eller Norden.

Försäkringen gäller i Norden men även för kortare resor i annat
Schengenland, under förutsättning att du har ett giltigt

I händelse av skada

Schengenvisum som utfärdats av svensk utlandsmyndighet.

Akut skada som behöver omedelbar assistans ska anmälas till:
Gouda Alarm

När gäller försäkringen?

Telefon: +45 33 15 60 60 - E-post: alarm@gouda.dk

Försäkringen börjar gälla när du anländer till Norden och upphör att

Fax: +45 33 15 60 61

gälla när du lämnar Norden för hemresa.

Övriga skador ska anmälas till:
Gouda skadeavdelning
Telefon: 08 615 28 00 - E-post: businessclaims@gouda-rf.se

Viktigt att tänka på:
• Försäkringen gäller inte i Schengenländer om besöket

Skadeanmälan

sker innan ankomsten till Norden eller efter att

Vid inträffad skada ska en skadeanmälan ifyllas och skickas till

hemresan från Norden påbörjats.

Gouda tillsammans med eventuella läkarintyg, kvitton,
polisanmälan eller övriga underlag. Blankett kan skrivas ut från
hemsidan, www.gouda-rf.se, beställas via e-post
businessclaims@gouda-rf.se , eller telefon 08 615 28 00.

Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk om € 100 per skadetillfälle.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring

Om du blir sjuk eller råkar ut för
olycksfall

ASA Norge, svensk filial
org.nr 516407-0384.

Vad får du ersättning för?
Försäkringen omfattar kostnader för akut läkar-/sjukhusvård och
läkemedel samt kostnader för resor i samband med omfattade
läkarbesök. Vid akut sjukdom eller skada lämnas ersättning i upp till
60 dagar från dagen för första läkarbesöket. Försäkringen gäller för
vård vid graviditet till och med den 28:e graviditetsveckan om
komplikationer med graviditeten tillstöter under
försäkringsperioden.
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