
LII h?äJ,Tsäkringar
Bank & Förscikring

ruÄx*rrnnsmrönsÄxmuc

Vi sänder sorvieekort oeh lite information om vad tjåinetercse&rsäkringen gäll*r för,
Behövor ni fler seryieekoft, kontakta oss per tslefon CI13-29 06 80, faxA§-29 05 25 cller
e-post furetag@ostgota,lansfor*akringar. se

rÖnsÅxruNGEN§ oMTATTNING

För den tjiinstoresefiirsiikring som ditt fexctagtcskna;täx detbasbeloppet den dag sksdwir,,-
träffar som bestiimmer storleken på ersättningen, För &r 2012 fu basbcloppet 44 00A kr, Om-
fattning oeh högsta ersättningsbelopp som g&l\or nsrmalt framgår av nedanstående tabell,

Lös egendom (allriskffroä'kring)' 2 basbelopp
?*ngar, gällande ftimåirken och viirdehandlingw I basbelopp
Ansvere&rsäkriag 5 000 000 kr
Rätte§ddsfiirsäkring 5 basbelopB
Över-falsffirsäkriug 15 basbelolä

I.,l$frhåffii'ä-tenirs§k*ns
"vid invaliditetsgrad undcr 50 % 12 basbelopp
-vid invaliditetsgrad över 50% 24 basbelopp

- hjiilpmedel I basbelopp
- dödsfallsersäthdng

-fiir förcäkrad som *l\t 18 

^r 
6 basbelopp

-for fiirsiikrad som inte ryllt 18 fu I b*abelopp

* §,gel,tdaw som tillhör danförskades uppdrags- eller *rbatxgiv*ra ersättc doek högot med 1

basbelopp,

Fördannaftreåkring g&llct villkor ffirt1änat*raa*föraäkringV 623,D*ärvlllkarwssmtill-
lsmpas vid skadere elefuc,

Hffgr* bclopp
Difr företagkwha avtalat am högra ersättningab *lopp fut de som ansss ova$,kantroll*r* med
f:*rataget vilk* balapp sam gbllcr,
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VAD SKA DU TÅNKA PÅ OM DU RÅKAR UT TÖREN SKADA

Skaffa intyg

om du blir bestulen måste du skaffa ett intyg från polisen på orten. Om du blir sjuk eller
drabbas av olycksfall, se till att du far ett Hk;rintyg och kvitto på behandlingen.

Meddela oss

Anmäl omedelbart till oss om någon kräver dig på skadestånd eller om du behöver utnyttja
rättsskyddet fiir advokat-, ombuds- eller rättegangskostrader. Andra skador anmäler du till oss
så snart du kommit hem.

Om du blir sjuk eller råkar ut iltir olycksfall

om du blir sjuk nåk du arbetar i ett svenskt fiiretag utomlands eller om du är på tjåinsteresa fär
dy jrgsel sjukpenning från fiirsiikringskassan. sverige har avtalat med flera fainaL om att
sjukvårdskostnader vid resa utomlands skall betalas infig de regler som giiller i respektive
land. Ta diirftir med dig intyg om "SjukfiirsåikringstilhöIghet i Sverige"iråo frrsiikringskas-
san.

Vad gör man vid dödsfall

Om en person avlider, kontakla snarast närmaste svenska ambassad eller svenskt konsulat. De
ger stö<i, rfui och anvisningar.

0m du fiirlorar passet

Om du {rlgrat ditt pass, anmäl det ftirst till polisen på orten. Viind dig dåirefter till svensk
ambassad eller svenskt konsulat som utfiirdar ett nyti pass.

svenska ambassader och konsurat rämnar råd och upprysningar

Svenska ambassader och konsulat åir alltid beredda atthjiilpadig ur svårigheter som du inte
sjä1v kan klara av' Tveka diirfiir inte att kontakta dem. Iiehdver du adressen till ambassad eller
konsulat, fråga då liimpligen polis, hotellportier, turistbyrå, resebyrå eller motororlanisation.

OM DU SKULLE BEHÖVA OMEDELBAR HJÅLP

Be-höyer du hjälp med hemtransport av sjuk eller skadad person eller annan omedelbar hjäp
vid allvarligare skador, kontakta då Sos-Intemational i liöpenhamn- Dåir kan du fä råd, an-
visningar och hjälp.

SOS-International A/S
Nitvej 6
DK-2OOO FREDRIKSBERG
Telefon +45 7010 50 50
Telex 15124 SOSDK
Telegram SOSINTER
Fax +45 70 10 50 56


