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Reseförsäkringar !

- Hej Birgit! 

- Hej Joanna! 

- Jag har hört att du ska resa till Kina snart. Stämmer det? 

- Ja, det stämmer. Jag ska resa de sista två veckorna i oktober. 

- Okej, vad spännande! Vad ska du göra där? 

- Turista. Vi ska vara en vecka i Beijing och sen ska vi åka söderut 

och titta på en massa saker. 

- Är det första gången du ska till Kina? 

- Aa. Jag har mest åkt till USA. Jag är lite USA-frälst. 

- Men nu är det Kina. 

- Nu Kina. 

- Du, har du köpt en reseförsäkring? 

- Nej, faktiskt inte. Vi pratade om det när t.ex. när vi åkte till USA så 

om man skulle köpa en reseförsäkring för där är det ju lite svårt när 

man blir sjuk, men det ingår i vår husförsäkring, har vi fått höra. 

- Ja, det har jag också hört. Jag bokade biljetter till Polen 

häromdagen, till jul, och det är ganska mycket tid kvar så man vet 

inte om man kommer att vara frisk då… 

- Ja, just det. 

- … så jag tittade på lite reseförsäkringar men då kom jag på att det 

ingår i mitt bankkort, om man har Visa-kort t.ex. då har man en 

reseförsäkring om man köper den här resan med Visa-kortet. 

- Ja. 



- Det är bra att kolla med banken om reseförsäkringen ingår i  
det kort som man har. 

- Ja, det stämmer men jag kom på nu att vi har betalat vår resa via, 

vad heter det, giro, alltså bankgiro och då är det … nu måste jag 

nog tänka en gång till om jag har gjort rätt nu, jag är inte så säker. 

- Ja, det är viktigt att kolla . 

- Ja, det är väldigt viktigt, för det här kortet som vi har, det 

europeiska kortet, det gäller inte i Kina. 

- Och inte i USA heller. 

!
!
!

Nya ord !
stämmer  är sant 
frälst förtjust 
reseförsäkring försäkring som gäller när man reser. Man får hjälp om 

man blir sjuk eller har en olycka, om flygplanet är 
försenat mycket eller om bagaget kommer mycket 
senare. Ibland ingår även avbeställningsskydd. (Man 
får pengarna tillbaka om man inte kan åka på en resa 
som man har köpt om man t.ex. blir svårt sjuk eller 
förlorar jobbet). 

ingår  är inkluderat, man behöver inte betala extra för det 
husförsäkring försäkring som gäller din bostad. Kallas egentligen 

hemförsäkring. Försäkringsbolaget betalar om en 
olycka händer hemma (t.ex. brand, översvämning, 
inbrott).  

häromdagen för några dagar sedan 
Visa-kort  en typ av bankkort 
kom på  en tanke som man plötsligt kom ihåg 
europeiska kortet = Europeiska sjukförsäkringskortet (se bland länkarna) 



Faktaruta !
Reseförsäkring innehåller oftast: !

• Vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka 
• Hemtransport till Sverige vid svår skada 
• Skador i samband med överfall/misshandel 
• Rättskydd vid tvist 
• Ansvarsskydd om du blir skyldig att betala skadestånd 
• Ersättning för outnyttjade resedagar om du hamnar på sjukhus !

Det är bra om reseförsäkringen även innehåller ersättning för: !
• Bagageskador och bagageförseningar 
• Flygplansförsening 
• Personförsening !!

Du kan köpa extra t.ex.: !
• Ett avbeställningsskydd 
• En ny resa om mer än halva resan förstörts på grund av sjukdom eller skada 
• Psykologhjälp vid krissituationer !!!!!!!

Träna mera!  !
Sök mer information genom att klicka på länkarna på vår hemsida. 

!
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Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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