Traveller’s Safety Card/Assistanskort
Nedan finner du ditt digitala assistanskort, Traveller’s Safety Card. Skriv gärna ut sidan och spara
den! Du kan även klippa ut kortet efter den prickade linjen, vika ihop och spara det i plånboken. På
det sättet har du alltid kontaktuppgifterna till alarmcentralen lättillgängliga.
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. De jobbar inte bara med rådgivning och stöd utan även med att säkerställa att du som skadedrabbad får den vård och hjälp du behöver.
Genom Goudas alarmcentral får du hjälp när som helst på dygnet, var som helst i världen, om du till exempel blir sjuk.
Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen:
• All kontakt med sjukhus.
• Betalningsgaranti, för att inte behöva ligga ute med pengar vid sjukhusbesök (om sjukhuset godkänner).
• Övervakad behandling, för att du ska få rätt sådan.
• Kommunikation med dig, din familj och ambassader.
• Organisation av återtransport till hemlandet.
Eftersom alarmcentralen i de flesta fall kan lämna betalningsgarantier för sjukvårdsbehandling och sjukhusbesök, kan du därmed slippa lägga ut några pengar själv. Den lokalkännedom som alarmcentralens
nätverk ger, innebär att de kan hänvisa dig till ett sjukhus eller läkare i närheten, som kan ge dig den vård
du behöver. Det ger dig en trygghet att snabbt få bra vård, utan att behöva söka dig fram själv.

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

Gouda’s Alarmcentral (24 hours)
Tel.: +45 33 15 60 60 / +45 69 66 10 10
Fax: +45 33 15 60 61
Email: alarm@gouda-rf.se
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.
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