To whom it may concern (visa läkaren denna text)
This servicecard has been issued to our policyholders in M Försäkring.
Insurers are Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. The policy
covers medical care and hospital costs. Please assist the policyholder in contacting our emergency provider M Försäkring for further
information or if transportation home or other urgent assistence is
required. M Försäkring is authorized to confirm payment of medical
and other bills.
M Försäkring Alarmcentral (24 assistance) Tel +45-88 24 73 40
Detta servicekort är utfärdat till försäkringstagare i M Försäkring. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring
ASA Norge, svensk filial. Försäkringstagaren har försäkring som omfattar läke- och sjukvårdskostnader. Var
vänlig och hjälp försäkringstagaren att komma i kontakt med M Försäkrings larmcentral, för vidare information
eller om hemtransport eller annan akut skadeassistans är nödvändig. M Försäkring har fullmakt att bekräfta
betalningsåtaganden för Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial räkning.
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Valid for the first 45 days of the trip
Gäller under resans 45 första dagar

OM DU RÅKAR UT FÖR EN SKADA
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 M Försäkring.
Försäkringen omfattar vårdkostnader för akuta olycksfall och
sådan sjukdom som du inte hade/vårdades för före avresan.
Om sjukvårdsinrättning kräver bekräftelse på giltig försäkring
utöver detta servicekort, be dem sätta sig i förbindelse med
M Försäkring.
Kom ihåg att anmäla till arbetsgivaren/försäkringskassan vid
sjukdom eller olycksfall. Poststämpeln räknas som anmälningsdag
för sjukpenning.

VID STÖLD
Kom ihåg att alltid göra polisanmälan på plats samt kontakta reseledaren. Behöver du hjälp kan du alltid ta kontakt med M Försäkring
dygnet runt. Begär så kallat ”Collect Call” när du ringer så står
mottagaren för samtalskostnaden.
M Försäkring larmcentral
Tel +45-88 24 73 40

Ring oss för mer information på 077-440 60 61
om du ska du vara borta längre än 45 dagar.
Trevlig resa!

