
 

                    Skadeanmälan 
                                                     Avbeställningsskydd 

 
 

Följande ska bifogas: 
● Bokningsbekräftelse där det framgår vem resan avser samt resans totala pris med  
  specificerade skatter och avgifter 
● Avbokningsintyg från researrangören där det framgår vilken summa de återbetalar 
● Kontoutdrag som visar betalningen av resan 
● Namn och personnummer på samtliga resenärer avbeställningen avser  
● Vid sjukdom/olycksfall bifogas läkarintyg / vid dödsfall bifogas kopia av dödsattest 

 

Försäkringsnummer Försäkringsnummer:  Eventuellt skadenummer:  

 

Försäkringstagare Namn:  Personnr:  

 

Tel. arbete/privat: E-mail: 

 

Bankupplysningar Ersättning önskas till     Bankkonto    Plusgiro    Bankgiro    Personkonto 

 
Kontoinnehavare:_______________________________________ Bank: ____________________ 
 
Clearingnummer: __________     Kontonummer: ________________________________________ 

 

Den sjuke/skadade Namn:  Personnr:  

 

Upplysningar om 
resan 

Syfte:   Semester  Arbete    Semester och arbete    Annat: _____________________ 
 

När beställdes resan? ____ /____ år ____ Resemål / land: ____________________________ 
 

Planerat avresedatum:  ____ /____ år ____ Hemkomstdatum: ____ /____  år____  
 

Har resan avbeställts?  Nej                    Ja, den ____ /____ år ____ 

Resans pris Resans pris exklusive avbeställningsskydd:     Kr _________________________ 
 

Har ni mottagit någon ersättning av researrangör?  Nej  Ja, Kr_________________________ 
 

Hur mycket utgör kravet?  Kr _________________________ 

Andra försäkringar/  
kreditkort 

Hur har du betalat resan? 

 Draget från ditt konto       Med kort        Via plusgiro/bankgiro        Kontant 

Ange kontonummer för det konto betalningen dragits ifrån     Vilken bank är kortet knutet till? 
 
______________________________________________     ________________________________ 

 
Ange kreditkorttyp: ___________________Ange kortnummer:______________________________ 

 

Har du tecknat separat reseförsäkring?  Nej     Ja - ange bolag och försäkringsnummer: 
 

Bolag: ___________________    Försäkringsnummer: _________________  Anmält:  Ja  Nej 

Upplysningar om 
skadan 

 

Datum för händelsen som orsakade avbeställningen: ___/___ år_____ 
 

Orsaken för avbeställningen/diagnos:___________________________ 
 

Har du tidigare haft samma symtom/sjukdom?   Nej  Ja, den ____ /____ år ____ 

Läkarupplysningar Namn på den skadades egna läkare:  

 

Adress: 

 

Postnr: 

 

Ort: 

Underskrift Jag medger att Försäkringskassan, enskild försäkringsinrättning, sjukhus eller annan vårdinrättning 
samt den eller de läkare som behandlar eller tidigare behandlat den skadade, lämnar bolaget alla för 
bedömande av ersättningskrav erforderliga upplysningar om hälsotillståndet. 
 
 

Underskrift: __________________________________________________ Datum: ______________ 
(av den skadade alternativt vårdnadshavare om barn under 18 år) 

 

Anmälan skickas till: SOS International, Skadeavdelningen, Box 608, 182 16 Danderyd 
                                                            E-post: resa@sos.eu 

Telefon: 021-190 288  

Notera att felaktigt ifylld eller ofullständig anmälan (se krav på bilagor) innebär en förlängd handläggningstid  



 

 

 
    Läkarintyg 

Avbeställningsskydd 
 
Ifylles av 
patienten  

Patientens namn: 
 

Personnr: 

Adress: 
 

Postnr och ort: 
 

Ifylles av 
läkaren 

 

 

 

 

Vilken sjukdom/skada rör det sig om? Ange exakt diagnos på svenska och latin: 
 
Svenska:   _________________________________________________________________________________ 
 
Latin:  ____________________________________________________________________________________ 

När fick patienten denna sjukdom/skada?  Datum:________/________ år ________ 
 
 
 

Tid och plats för första konsultation beträffande den aktuella sjukdomen/skadan: 
 

Datum: ________ /________ år ________ Plats: _____________________________________________ 

Är din uppfattning att resan kommer att förvärra sjukdomen eller skadan väsentligt eller för övrigt skada 
patientens hälsa? 
 

 Ja   Nej 
 
 

Om ja, motivering: _________________________________________________________________________ 

Är din uppfattning att patientens allmänna tillstånd är på ett sådant sätt att det förhindrar en resa?  
 

 Ja   Nej 
 
 

Om ja, motivering: _________________________________________________________________________ 

Har patienten tidigare lidit av samma sjukdom eller skada?  
 

 Ja   Nej 
 

 

Om ja, när? ________ /________ år ________ 

Vid kronisk sjukdom: Har det inträtt en akut oväntad förvärring? 
 

 Ja   Nej 
 

 

Om ja, när? ________ /________ år ________  
 

 

När, enligt din uppfattning, är tillståndet stabilt? Cirka om: 
________________________________________________ 

Kommentarer (särskilda förhållanden som bör tas med i ärendets behandling): 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Ev. kan det bifogas relevanta utskrivningsbrev och undersökningsresultat m.m. Denna attest är utfärdad av undertecknade i 
överensstämmelse med mina anteckningar, min kännedom till patienten och min undersökning.  
 

 

Läkarens underskrift: _________________________________________ Datum:  ____________________ 
 

 

 

 

 

Stämpel: _____________________________________ Läkarens personnr./org.nr: ______________________ 

 
      Anmälan skickas till: SOS International, Skadeavdelningen, Box 608, 182 16 Danderyd 
                                                            E-post: resa@sos.eu 

Telefon: 021-190 288 

 


