När du reser utomlands med
ett svenskregistrerat fordon
Viktigt att veta om din fordonsförsäkring

Din svenska fordonsförsäkring gäller för dig och
ditt fordon i de flesta länder i Europa och i ett antal
icke-europeiska länder vid Medelhavet. På Trafikförsäkringsföreningens webbplats tff.se ser du i
vilka länder försäkringen gäller.

Hur gäller försäkringen under resan?
Din försäkring fungerar på samma sätt utomlands
som den gör i Sverige. Det finns dock några viktiga
saker att tänka på, läs mer nedan.
Trafikförsäkring
När du reser utomlands med ett svenskregistrerat
fordon gäller din svenska trafikförsäkring för
skador som ditt fordon och du som förare orsakar.
Om du t.ex. är inblandad i en trafikolycka kan du bli
skyldiga att betala skadestånd. Trafikförsäkringen
ersätter då skadestånd du behöver betala, för t.ex.
skadad egendom eller om en person har skadats.
Tänk på att det är de lokala reglerna som gäller t.ex.
för vem som anses vara vållande och när man ska
betala skadestånd.
Trafikförsäkringen ger också hjälp om du eller
någon annan i ditt fordon skadas i en trafikolycka.
Hel- och halvförsäkring
Hel- och halvförsäkring gäller på samma sätt utomlands som i Sverige. Men det finns några skillnader,
som gör att det kan kännas tryggt att en helförsäkring (om du inte har vagnskadegaranti).

Om du får en parkeringsskada utomlands och du
inte vet vem som orsakat den, kan din helförsäkring
(eller vagnskadegaranti) ersätta skadorna på ditt
fordon. Om det hade skett i Sverige kunde skadan
ha ersatts av Trafikförsäkringsföreningen. Utomlands riskerar du alltså att bli utan ersättning, om
du inte har en helförsäkring eller vagnskadegaranti.
Vagnskadegaranti
Biltillverkarens vagnskadegaranti gäller i regel på
samma sätt som i Sverige, i de länder som anges på
tff.se.
Tilläggsförsäkringar
Våra tilläggsförsäkringar gäller på samma sätt
utomlands som i Sverige. Vissa tillägg för
företagsägda fordon är begränsade till Norden,
se försäkringsvillkoret på trygghansa.se/villkor.
Om fordonet skadas på en tävlingsbana eller
vid hastighetskörning
Du får ingen ersättning om du får en skada på ditt
fordon när du kör inom ett inhägnat tävlingsområde
eller på en allmän väg under tävlingsliknande
former (till exempel street race).
Begränsningar i försäkringen för buss
För bussar gäller Egendomsskyddet i de flesta
länder i det s.k. Gröna Kort-området, dock inte
länder utanför EES-området med undantag för
Andorra och Schweiz. Din försäkring kan dock gälla
för dessa områden om du har avtalat detta och det
framgår av ditt försäkringsbrev.

När behöver jag ett Grönt Kort och
hur beställer jag det?
Vissa länder kräver att du har ett internationellt
försäkringsbevis, ett Grönt Kort, se tff.se. Grönt
Kort intygar att du har en gällande trafikförsäkring
i Sverige.
Du beställer Grönt Kort på Mina sidor på
trygghansa.se. Om du inte har tillgång till Mina
sidor, kontakta oss. Tänk på att det tar 4-5 arbetsdagar innan du har kortet i brevlådan och att din
trafikförsäkring behöver vara betald för att du ska
kunna få ett Grönt Kort.
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I vilka länder gäller din
svenska försäkring?

Om du inte har med dig ett Grönt Kort till de länder
som kräver det, får du betala för den tid du tänker
använda fordonet i landet, trots att din svenska
trafikförsäkring gäller.

Vad kan du få för hjälp på plats?
Om du har en hel- eller halvförsäkring och fordonet
inte går att köra vidare får du:
• Hjälp med bärgning till närmaste verkstad.
• Ersättning för resa till hemorten eller till
resmålet, för förare och passagerare.
Händelserna ska ha skett under eller i anslutning till
en resa med det fordon som är försäkrat hos oss.
Hur kostnader ersätts framgår av det villkor som
gäller för din försäkring. Några bestämmelser är
viktiga att känna till:
• Du får endast ersättning för rimliga och skäliga
kostnader som varit nödvändiga på grund av det
inträffade.
• Resan hem eller till resmålet ersätts normalt 		
med kostnaden för det billigaste sättet att ta
sig dit.
• SOS International avgör, i samråd med oss, om
ett skadat fordon ska repareras utomlands eller i
Sverige.
• Om ditt fordon blir kvar utomlands men är
körbart, behöver du själv ordna hemtransporten.
Vi ersätter dig för resan att hämta det.
• Du betalar alltid en självrisk, se ditt försäkringsbrev.

fortfarande är trafiksäkert, fortsätt resan och
kontakta oss när du kommer hem.
Hemresa för förare och passagerare och
transport av fordon
Om du behöver hjälp med resa hem eller hemtransport av fordonet kontakta vår skadejour för
bilskador utomlands.
Inlåsta eller tappade nycklar
Kontakta bärgare för hjälp på plats eller transport
till verkstad. Om du behöver hjälp att hitta en
bärgare, kontakta vår skadejour för bilskador
utomlands.
Stöld och inbrott
Anmäl det inträffade till polisen på platsen.
Kontakta en verkstad för nödvändiga reparationer
som t.ex. en ny ruta. Om fordonet har blivit stulet
kontakta även vår skadejour för bilskador
utomlands

Vad ger din hemförsäkring för skydd
på resan?
När du och din familj reser utomlands behöver ni
alltid en reseförsäkring. Om ni är borta i högst 45
dagar räcker det oftast med det skydd som ingår i
er hemförsäkring.
I vår hemförsäkring ingår en reseförsäkring som
gäller i 45 dagar. Det är enkelt att teckna ett
förlängt reseskydd som räcker längre, men det
måste göras innan de första 45 dagarna har
passerat. Läs mer på trygghansa.se/resa.

Om något händer - vem kontaktar du?
Fel på fordonet
Om du inte kan åtgärda felet själv, ring vår skadejour för bilskador utomlands för att komma i
kontakt med en bärgare för hjälp på plats eller
bärgning till närmaste verkstad.
Trafikolycka
Kontakta SOS International om du har råkat ut för
en allvarlig olycka där någon har skadats eller vår
skadejour om du behöver bärgning. Om fordonet

Kontaktuppgifter
Skadejour för akuta bilskador utomlands +46 75 243 65 55
SOS International för Trygg-Hansas kunder +46 75 243 65 00
Trygg-Hansa kundservice privat 0771-111 500
Skicka ett SMS med ”resa” till 71160 innan du reser så får du en länk med alla telefonnummer.
Om det händer någonting akut kontakta alltid SOS International. De ger dig hjälp och råd på plats.
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Trygg-Hansa kundservice företag 0771-111 700

