När du bilar
utomlands
Viktigt att veta om din bilförsäkring

I vilka länder gäller
bilförsäkringen?
Din bilförsäkring gäller i de flesta
europeiska länder och i ett antal
utomeuropeiska medelhavsländer.
Vissa länder kräver att du har med dig
ett internationellt försäkringsbevis,
ett Grönt Kort. Du kan beställa ett Grönt
Kort via Mina Sidor på trygghansa.se
eller ringa oss på 0771-111 600.
På Trafikförsäkringsföreningens
webbplats, www.tff.se, kan du se exakt i
vilka länder din bilförsäkring gäller och
vilka länder som kräver Grönt Kort. Det
kan även kännas tryggt att ha med sig
ett Grönt Kort när du reser i länder som
inte kräver det.
Om du inte har ett Grönt Kort när du
kommer till ett land som kräver det,
får du betala för den tid du tänker
använda bilen i landet, trots att din
svenska trafikförsäkring gäller.

Hur gäller din bilförsäkring
under resan?
Trafikförsäkring
Vid en trafikolycka kan du krävas på
skadestånd. Skadeståndsfrågan
bedöms då enligt lagstiftningen i det
land där olyckan inträffat. I vissa fall kan
det medföra att skadade personer
blir utan ersättning. Om den skadade
är svensk medborgare eller har hemvist
i Sverige och bilen är registrerad i
Sverige, betalas ersättning enligt
svenska normer.
I vissa länder är trafikförsäkringen inte
obligatorisk. Om du krockar med ett
oförsäkrat fordon (och du inte har
helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti) behöver du kräva ersättning för
skadorna på din bil av den andra
fordonsägaren personligen.

Även om det andra fordonet skulle vara
trafikförsäkrat kan det bli besvärligt för
dig att få betalt för skadorna på din bil.
Det är ofta svårt och tar lång tid att få
rätt mot utländska bolag och i utländska
domstolar.

Hel- och halvförsäkring
Hel- och halvförsäkring gäller på samma
sätt utomlands som i Sverige. En
skillnad är om du blir påkörd och inte
hinner se registreringsnumret på det
andra fordonet. I Sverige kan du då få
ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Om det sker utomlands kan
du i stället få ersättning från din
helförsäkring.

Tilläggsförsäkringar
Tilläggen Hyrbil och Självriskrabatt
gäller på samma sätt utomlands som i
Sverige.

Vagnskadegaranti
Biltillverkarens vagnskadegaranti gäller
i regel på samma sätt som i Sverige, i de
länder som anges på www.tff.se.

Tävling och uppvisning
Du får ingen ersättning om bilen
används inom ett inhägnat tävlingsområde eller används för tävling,
uppvisning eller vid hastighetskörning
under tävlingsliknande former.
Försäkringen gäller inte på någon del av
tävlingsbanan Nürburgring i Tyskland.

SOS-service – hjälp för dig
som har hel- och halvförsäkring

Nedan följer en sammanfattning av vilka
kostnader som ersätts av din hel- och
halvförsäkring vid en utlandsresa.
Händelserna som beskrivs ska ha skett
under resa i det försäkrade fordonet
eller i anslutning till resa med det
fordonet.
Fullständig information hittar du i villkoret
för din försäkring under rubriken Bärgning.

Persontransport
Resa till hemort inom Norden, om resan
med fordonet inte kan fortsätta.

Fordonstransport
Bärgning till närmaste verkstad som kan
reparera fordonet.

Ersättningsregler
Hur kostnader ersätts framgår av ditt
försäkringsvillkor. Några bestämmelser
är särskilt viktiga att känna till:
•	Vi ersätter endast rimliga och skäliga
merkostnader som varit nödvändiga
på grund av det inträffade.
•	Hemresan ersätts normalt med
kostnaden för det billigaste
transportmedlet.
•	SOS International avgör, i samråd
med Trygg-Hansa, om ett skadat
fordon ska repareras utomlands eller
i Sverige.
•	Hämtning av oskadat eller reparerat
fordon ordnar du i första hand själv,
om inte annat överenskommits.
• Självrisk: se ditt försäkringsbrev.

Om något händer – vem
kontaktar du?
Fel på fordonet
Om du inte kan åtgärda felet själv, ring
SOS International för kontakt med en

bärgare, som hjälper dig på plats eller
tar fordonet till närmaste verkstad.

Inlåsta eller tappade nycklar
Kontakta bärgare för hjälp på plats eller
transport till verkstad.

Trafikolycka
Om fordonet fortfarande är trafiksäkert,
fortsätt resan och kontakta Trygg-Hansa
när du kommer hem. Annars kontakta
bärgare för transport till verkstad och
SOS International i svårare fall.

Stöld
Anmäl till polisen på platsen. Kontakta
verkstad för nödvändiga reparationer
t. ex. ny ruta (provisorisk plexiglasruta
om inte originalruta finns). Vid stöld av
hela bilen kontakta SOS International.

Hemtransport av förare,
passagerare och fordon
Om du behöver hjälp med hemresa eller
hemtransport kontakta SOS International.

Glöm inte reseförsäkringen

När du och din familj reser utomlands
behöver ni alltid en reseförsäkring,
oavsett om ni reser med bil eller på
annat sätt. Om ni är borta i högst 45
dagar räcker det oftast med det skydd
som ingår i er hemförsäkring. Ska ni vara
borta längre än så? Då behöver ni ett
förlängt reseskydd.
I Trygg-Hansas hemförsäkring ingår en
reseförsäkring som gäller i 45 dagar.
Det är enkelt att teckna ett förlängt
reseskydd, men det måste göras innan
de första 45 dagarna har passerat.

Vi finns på plats varje dag
kl 7–21, för att svara på
frågor och hjälpa dig att
vara rätt försäkrad:
0771-111 600
Besök oss gärna:
trygghansa.se

Att tänka på när du reser utomlands med din bil
Innan du reser:

Klarar bilen en lång resa? Serva bilen och byt ut slitna delar i förtid.
 ontrollera lagar och förordningar. Vissa länder kräver till exempel att du har brandsläckare eller extra
K
glödlampor i bilen. Fråga landets turistbyrå vad som gäller.

Att ta med på resan:

Pass och svenskt körkort.
I nternationellt körkort för resa utanför EU/ESS-länderna. Beställ ett internationellt körkort. Se hur du gör
på www.korkortsportalen.se.
 egistreringsbevis. Ta med dig Del 1 av ditt EU-harmoniserade registreringsbevis. Om du ännu inte har något
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kan du beställa ett från Transportstyrelsen.
Vagnskadegarantibevis. Ta med beviset om bilen har vagnskadegaranti kvar.
Grönt Kort. Är nödvändigt i vissa länder, se inledningen av denna folder.
 iktiga telefonnummer. Skicka ett SMS med ”resa” till 71160 (skickas inom Sverige, kostar som ett vanligt
V
SMS) så får du en länk till din telefon med alla viktiga telefonnummer du kan behöva om oturen skulle vara
framme.
Europeiskt sjukförsäkringskort. Beställ ditt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan.
 lankett för skadeanmälan. Kontakta oss så skickar vi dig en blankett för skadeanmälan, som kan vara bra att
B
ha liggandes i bilen.
Servicekort för din hemförsäkring. Går ofta att ladda ner från försäkringsbolagets webbplats.
Reflexväst. I de flesta europeiska länder är det ett krav att du har en reflexväst i bilen.
S-märke på bil och husvagn. Om din registreringsskylt har en EU-symbol behövs inget S-märke.

Jour hos oss – Dygnet runt

P00211 1603

Bärgningsjour inom Sverige finns dygnet runt på telefon 0771-111 500. Om du behöver hjälp utanför Sverige
kontaktar du SOS International på telefon + 45 70 10 50 50.

