
Bra att veta vid skada när du är utomlands
Om du besöker läkare eller sjukhus vid olycksfall eller akut sjukdom ska du alltid 
begära kvitto. Sök om möjligt sjukvård som är ansluten till landets sjukkassa. Om 
du behöver läggas in på sjukhus eller måste ha sjuktransport till hemorten ska du ta 
kontakt med SOS-INTERNATIONAL. Försäkringen omfattar vårdkostnader för akuta 
olycksfall och sådan sjukdom som du inte hade/vårdades för före avresan. Om sjuk-
vårdsinrättning kräver bekräftelse på giltig försäkring utöver detta servicekort, 
be dem sätta sig i förbindelse med SOS-INTERNATIONAL.

Vid stöld
Kom ihåg att alltid göra polisanmälan på plats samt kontakta reseledaren. Behöver 
du hjälp kan du alltid ta kontakt med SOS-INTERNATIONAL dygnet runt. Begär så 
kallat ”Collect Call” när du ringer så står mottagaren för samtalskostnaden.
SOS-INTERNATONAL Tel +45 3848 9210
Fax +45-70 10 50 56, Nittvejs 6,
DK-2000 Fredriksberg, DANMARK

ICA Banken AB i samarbete med
Moderna Försäkringar
Organisationsnummer 516403-8662 
Box 7830, 103 98 Stockholm
Styrelsens säte: Stockholm

Svenska-Swedish
Detta servicekort är utfärdat till försäkringstagare i Moderna Försäkringar. Försäk-
ringstagaren har försäkring som omfattar läke- och sjukvårdskostnader. Var vänlig 
och hjälp försäkringstagaren att komma i kontakt med vårt assistansbolag, SOS-
INTERNATIONAL för vidare information eller om hemtransport eller annan akut 
skadeassistans är nödvändig.
SOS-INTERNATIONAL har fullmakt att bekräfta betalningsåtaganden för Moderna 
Försäkringars räkning.

Engelska-English
This service-card has been issued to our policyholders in Moderna Försäkringar. 
The policy covers medical care and hospital costs. Please assist the policyholder in 
contacting our emergency provider SOS-INTERNATIONAL for further information or 
if transportation home or other urgent assistance is required.
SOS-INTERNATIONAL is authorized to confi rm payment of medical and other bills.

Information om försäkringstagaren

Försäkringstagarens förnamn, efternamn

Försäkringsnummer Ev c/o adress

PostnummerGatuadress Ort

Försäkringstagare och medförsäkrade

Försäkringstagare

Medförsäkrad

Medförsäkrad

Försäkringsnummer

Vid utlandsresa gäller reseskyddet i den försäkring
• under resans första 45 dagar
• under resa som du gör i egenskap av privatperson
• aldrig under tjänsteresa

På icabanken.se hittar du fullständiga villkor. Du kan också ringa vår kundtjänst på 033-47 47 90.

Några exempel på försäkringsmoment som ingår i reseförsäkringen
• läke- och resekostnader i samband med olycksfall eller sjukdom
• ersättning för outnyttjad resekostnad
• överfall, rån, personskada
• stöld
• förseningskostnader
• resestartskydd
• merkostnader

Servicekort
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