Trygghet dygnet runt
Goudas försäkringskort
Gouda ger dig trygghet på resan! Hämta applikationen
”Gouda Reseförsäkring” eller skriv ut nedanstående
försäkringskort.
Med Gouda kan du vara säker på att få en
professionell rådgivning och service. Vi har koll på
detaljerna och gör allt för att du ska få en bra resa –
även om olyckan är framme.
Goudas alarmcentral är bemannad dygnet runt och där
kan du få hjälp – oavsett var i världen du befinner dig.
Alarmcentralen har skandinaviska läkare,
sjuksköterskor och krismedarbetare som kan hjälpa till
vid sjukdoms- och olycksfallstillfället.

Med Gouda på resan är du säker – hela vägen!
Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen:

•
•
•
•

Kontakt med sjukhus och vårdgivare.
Betalningsgarantier – så att du inte behöva ligga ute
med pengar vid sjukhusbesök (om sjukhuset
godkänner).
Kommunikation med dig, din familj och ambassader.
Hjälp med hemtransport vid sjukdom.

Enkelt att få försäkringskortet på din
smartphone:
Hämta appen ”Gouda Reseförsäkring” i App Store eller Google Play.
Fyll i dina uppgifter och spara applikationen. Gouda är nu bara
några klick ifrån dig, om du behöver hjälp

Skriv ut sidan och klipp ut kortet nedan, vik ihop och spara det i plånboken:
På det sättet har du alltid kontaktuppgifterna till alarmcentralen lättillgängliga.

The bearer of this card holds a travel insurance policy with Gouda Travel
Insurance. In case of serious illness/injury or hospitalisation, please
contact Gouda’s Alarm Centre immediately:

Gouda’s Alarm Centre (24 hours)
Tel.: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
Email: alarm@gouda-rf.se

Name:
Stockholms stads elever

Before calling the Alarm Centre, please spend a few minutes on
gathering the following relevant information: Policy number, name and
telephone number of the insured and the attending facility/doctor as well
as a description of the accident/illness and the diagnosis, if available.

Policy no:
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