
Läkaren säger ja till resan - du står för vårdkostnaden
Läkaren säger att det är ok att åka trots att du har en sjukdom men väl på resmålet försämras ditt tillstånd och du behöver
sjukvård och kanske assisterad flygresa hem.  Men hur gäller reseförsäkringen? Det många inte vet är att läkarna inte tänker
på försäkringsregler eller vem som ska betala vården när de bedömer din förmåga att klara en utlandsresa. – Många tror att ett
läkarutlåtande automatiskt innebär att reseförsäkringen täcker om du har en sjukdom som förvärras under resan. Det kommer
som en kalldusch att du själv får stå för dina vårdkostnader utomlands, säger Sophia Nygren, skadechef på Länsförsäkringar
Östgöta.

Om du behandlas för en sjukdom eller ett olycksfall innan en resa, finns en risk att försäkringen inte täcker kostnader för vård för just den
sjukdomen eller olycksfallet när du är på resmålet – eller hjälp att ta sig hem till Sverige.

– Det beror på att en försäkring enbart täcker sådant som är oförutsett. En reseförsäkring gäller om du råkar ut för olycksfall eller blir akut sjuk
- inte för sjukdomar du redan har när du åker iväg. Därför bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag för att få en medicinsk
förhandsbedömning innan du reser iväg, säger Sophia Nygren.

Läkaren som har sagt ja till resan har inte som uppgift att avgöra vem som ska betala för vård du eventuellt behöver utan bedömer ditt
hälsotillstånd. Flygresan i sig är också en påfrestning för kroppen. Därför behöver du en medicinsk förhandsbedömning från ditt
försäkringsbolag för att veta hur försäkringen täcker.
 

– Det är mycket olyckligt när resenärer drabbas av stora kostnader eller i värsta fall blir fast på sitt resmål. Att flyga hem med assistans är dyrt,
så det här är en viktig konsumentupplysning, säger Sophia Nygren.

Vid en medicinsk förhandsbedömning granskar sakkunniga på försäkringsbolaget behandlingen du har fått eller får för din sjukdom eller
olycksfall under de tre senaste månaderna innan avresan. Bedömningen kan ge två olika resultat:

1. Fullt försäkringsskydd: Din sjukdom indikerar inte att det finns ett vårdbehov och försäkringen täcker eventuella behandlingskostnader som
kan kopplas till din sjukdom.

2. Delvis täckning: Det finns ett vårdbehov för sjukdomen och försäkringen täcker inte eventuella behandlingskostnader relaterade till din
sjukdom

Fakta

Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen de första 45 dagarna av resan.
Reseförsäkringen gäller även resor inom Sverige.
Reseskyddet i hemförsäkringen täcker akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan och som inte kan förutses.
Tänk på att ta kontakt med en läkare på plats första sjukdagen om något skulle inträffa under resan. Du behöver ha träffat läkaren i
fråga – att konsultera en läkare via internet gäller inte som sjukdomsintyg.

 

För mer information kontakta gärna:

Sophia Nygren, skadechef, Länsförsäkringar Östgöta, telefon 0702-01 32 95, e-post: sophia.nygren@LFostgota.se

Helena Lövgren, pressansvarig, Länsförsäkringar Östgöta, telefon: 0702-49 31 58, e-post: helena.lovgren@LFostgota.se

 

Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som personligt och enkelt erbjuder privatpersoner och företag tjänster med en helhet
inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Visionen är att tillsammans med kunder, ägare, anställda och samarbetspartners skapa
trygghet och möjligheter i Östergötland. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans
utgör Länsförsäkringar. De 23 bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB


