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Tänk på detta om du råkar ut för skada:

Telefon:       0045 38 48 93 59
E-post:      sos@sos.eu
Hemsida:     www.sos.eu
Öppet:        Dygnet runt

• Se till att du får ett läkarintyg om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett
olycksfall och behöver uppsöka läkare.

• Spara alla kvitton från eventuella utlägg du behöver göra.
• Gör polisanmälan om du blivit utsatt för ett brott.
• Kontakta transportbolaget (flygbolag, bussbolag etc) om ditt bagage blir

försenat.

Vid akut skada utomlands kontaktar du 
SOS International på: 

Vid skada kontaktar du oss via:

Telefon:     0046-10 4900 511
E-post:     skador@watercircles.se

Om skadan ej är akut kan du anmäla den till oss så 
snart du kommit hem. 

  Försäkringsnummer:

Servicekort för utlandsresa
I din hemförsäkring ingår det ett reseskydd som gäller i hela världen i 90 dagar där du och din familj är skyddade om 
någon skada skulle inträffa på resan. Som ett bevis på att du har en giltig försäkring kan det vara bra att ta med sig detta 
servicekort på resan som intygar att du har en gällande försäkring. 
OBS! Reseskyddet gäller under förutsättningen att försäkringen är betald. 

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag AB org.nr. 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är 
Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles Sverige AB. WaterCircles är anknuten 
försäkringsförmedlare till If. 

Certificate of travel insurance

This certificate has been issued to our policyholder and verifies that the travel insurance is valid for a period of 90 days 
from deparure from Sweden. The insurance covers medical care and hospital costs in case of acute illness or injury. 
The insurer is If P&C Insurance Company Ltd. Business ID 1614120-3 registered in Helsinki and represented in 
Sweden by WaterCircles Sverige AB. WaterCircles is tied insurance intermediary to If. 
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