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Att bila 
utomlands 

 
Här kan du läsa om hur din bilförsäkring gäller utomlands, 
vilka handlingar du behöver ha med dig och vad du ska göra 
om det inträffar en skada. 

 
 

Informationen i broschyren gäller främst person- 
bilsförsäkringen men även andra fordon än bil, 
tänk på att villkoret kan se annorlunda ut 
beroende på vilket fordon det är. 

Har du din hem- eller villahemförsäkring 
hos oss har du automatiskt och utan extra 
kostnad en reseförsäkring som gäller under 
resans första 45 dagar. 

Vi önskar dig en trevlig resa. 
 

Så här gäller din bilförsäkring 
Din bilförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder, samt 
de länder som är anslutna till gröna kort-systemet. 

Kör du in i ett EU-land behöver du bara ditt 
försäkringsbrev, kör du däremot in i ett land utanför 
EU ska du även ha med dig ett grönt kort i bilen. 
Det gröna kortet är också ett bevis på att du har en 
giltig trafikförsäkring i Länsförsäkringar. En detaljerad 
lista på vilka länder som är anslutna till gröna kort- 
systemet samt vilka länder som kräver ett grönt kort 
hittar du på sista sidan i denna broschyr. 

Saknar du ett grönt kort vid gränsen till något 
av de länder som kräver ett grönt kort måste du 
betala en extra trafikförsäkring vid tullstationen 
för den tid du tänker använda bilen i landet, 
en så kallad gränsförsäkring. 

Du kan beställa ett grönt kort genom att ta kontakt 
med ditt lokala länsförsäkringsbolag. Kontaktuppgifter 
hittar du på sista sidan i denna broschyr. 

Har du bilen tillräckligt försäkrad? 
I andra länder är trafikregler och bestämmelser 
annorlunda än i Sverige och ersättningsbeloppen kan 
vara lägre. Saknar din bil vagnskadeförsäkring eller 
vagnskadegaranti kan vi inte förhandla för din räkning 
om du skulle bli påkörd. Se därför till att bilen är 
helförsäkrad. Försäkringen hjälper dig på plats 
om din bil skadas oavsett vem som orsakat olyckan. 
 
Vår tilläggsförsäkring MER ger ökad trygghet 
Vår tilläggsförsäkring MER ger ökad trygghet 
på resan och med den har du rätt till hyrbil 
om din bil går sönder eller blir stulen. 

MER-försäkringen gäller i samma länder som den 
ordinarie försäkringen och betalar 75 procent av 
hyrbilskostnaden under skälig reparationstid, 
högst 60 dagar. Du betalar resterande 25 procent 
av hyrbilskostnaden samt självriskeliminering och 
andra eventuella tillval. 

Behöver du ingen hyrbil får du istället 
kontantersättning med 100 kronor per dag. 
Du kan också växla mellan kontantersättning 
och hyrbil. 

Observera att du alltid måste kontakta 
Länsförsäkringar Skadejour innan du hyr bil. 
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Husvagn, husbil eller släpvagn 
Dragbilens trafikförsäkring gäller även för tillkopplad 
husvagn eller annan släpvagn. 

Det lönar sig att ha både bil, hem och husvagn 
försäkrade hos oss. Råkar du ut för en skada, som 
ersätts av fler än en av dessa försäkringar, behöver 
du bara betala en självrisk – den högsta. 

Skadas husvagnen under semesterresan får du 
avbrottsersättning med 150 kronor per dag. 
För husbil betalas motsvarande 300 kronor per dag 
i avbrottsersättning. 

 
Reseförsäkring 
Alla som reser utomlands behöver en reseförsäkring. 
Har du din hem- eller villahemförsäkring hos oss ingår 
en reseförsäkring som gäller under resans första 
45 dagar. 

Om du blir sjuk eller skadad, utan samband med 
trafikolycka, gäller din reseförsäkring för hemtransport. 

 
Trafikförsäkring 
Råkar du orsaka en skada betalar vi skadorna via din 
trafikförsäkring. Sker trafikskadan utomlands är det 
skadelandets lagar och bestämmelser som gäller, 
både vid bedömningen av vem som orsakat olyckan 
och vid beräkningen av ersättningens storlek.* 

Om en svensk medborgare eller en person med 
hemvist i Sverige skadas utomlands i ett 
svenskregistrerat fordon får denne ersättning 
som om händelsen inträffat i Sverige. 
 
Kaskoförsäkring 
Med kaskoförsäkring menas vagnskade-, maskin- 
skade- och elektronik, brand-, glas-, stöld-, allrisk-, 
kris-, assistans och räddning- samt rättsskydds- 
försäkring. Dessa försäkringar gäller som när du har 
fordonet i Sverige. 

 
 
 
 
 
 

* Det är inte bindande för oss om du, utan vår tillåtelse, medger skadeståndsskyldighet, 
godkänner ersättningsanspråk eller betalar ersättning direkt till motparten. 
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Om olyckan 
är framme 

 
Om en skada inträffar 

 
 
 

Länsförsäkringar Skadejour 
Telefon: +46 8 670 40 00 

 
 
 
 
 

Skadeanmälan 
Om olyckan är framme och en annan part är inblandad 
är det viktigt att en skadeanmälan fylls i och skrivs 
under av båda förarna, både för att kunna hjälpa dig 
att få tillbaka till exempel en självrisk men också för 
att kunna betala ut rätt ersättning till en annan part. 

 
Personskada 
Om du eller någon av passagerarna skadas vid en 
trafikolycka och har besökt sjukhus är det viktigt 
att läkare skriver ut ett intyg med uppgifter om den 
behandling och den medicin som ordinerats. 
Eventuella röntgenfotografier bör du också ta med 
dig hem till Sverige. Eftersom Sverige har överens- 
kommelser med andra länder om sjukförmåner är det 
bra om du så tidigt som möjligt innan din resa vänder 
dig till Försäkringskassan och beställer ett europeiskt 
försäkringskort. 

 
Skada på egen bil 
Skadas din bil och skadan täcks av försäkringen ska du 
kontakta Länsförsäkringar Skadejour innan du påbörjar 
reparation. Om du har assistans- och räddnings- 
försäkring ersätter den bärgning till närmaste 
verkstad och Länsförsäkringar Skadejour kan hjälpa 
till även med det. 

• Samtliga europeiska länder har likadana 
skadeformulär som vi har i Sverige fast på sitt 
eget språk, det vill säga en gemensam 
skadeanmälan som man gemensamt fyller 
i på skadeplatsen. Se därför till att du alltid 
har en skadeanmälan med dig i bilen. 
Den kan du hämta hos oss. 

• Fyll i framsidan på din skadeanmälan och ange 
antal kryss som du och motparten markerat 
och underteckna den tillsammans. Anteckna 
alltid uppgifter om motpartens namn, adress, 
registreringsnummer, försäkringsbolag och 
vittnen. Tänk på att inte skriva under något 
som du inte förstår eller håller med om. 
En påskriven skadeanmälan gäller och kan 
i flera länder inte kompletteras i efterhand. 

• Be om möjligt motparten om en kopia på det 
gröna kortet eller annat försäkringsbevis. 

• I en del länder måste du göra en polisanmälan 
vid en trafikolycka. Kontakta därför alltid 
polisen och lämna inte skadeplatsen förrän 
polis har gjort en anmälan eller gett dig andra 
instruktioner. Notera namnet på den polis 
som tar upp din anmälan och adress 
till polisstationen. 

• Gör en skiss och fotografera olycksplatsen. 
Fotografera även motpartens och ditt egna 
fordons skador och position om inte polisen 
gör det. Se till så att bilarnas registrerings- 
nummer framgår på bilderna. 

• Se till att bilen kommer i säkerhet. 
Har du vagnskadeförsäkring kontakta 
Länsförsäkringar Skadejour för hjälp. 
För kontaktuppgifter se längre ned 
i denna broschyr. Töm bilen själv! 

• Råkar du ut för en stöldskada ska alltid 
polisanmälan göras på platsen. Se till att du 
får polisanmälan med dig hem till Sverige. 

• Spara alla kvitton på de utgifter du haft 
i samband med skadan. 
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I de flesta fall rekommenderar vi att bilen endast 
repareras provisoriskt så att den går att köra hem. 

Behåll fakturor och kvitton. Har du fått hyrbil genom 
vår tilläggsförsäkring MER, betalar vi vid kaskoskada 
på hyrbilen den del av hyrbilens självrisk/garanti- 
självrisk som överstiger motsvarande självrisk 
på den egna bilen. 

Många biluthyrare kräver kreditkort som betalning 
och det är därför inte säkert att betalkort accepteras. 

Observera att du alltid måste kontakta 
Länsförsäkringar Skadejour innan du hyr bil. 

 
Hemresan ska anpassas så att den egna bilen kan 
hämtas färdigreparerad. Om detta inte är möjligt 
får du endast använda hyrbilen för färd direkt till 
hemorten. Därefter ska den återlämnas till hyrbils- 
företaget. Vid skada utomlands har föraren och 
passagerare som färdats i den försäkrade bilen 
samma personskadeskydd i hyrbilen som vid färd 
med den egna bilen. 

 
Hemtransport av bilen 
Om du behöver använda dig av assistans- och 
räddningsförsäkringen för hemtransport av bilen 
kontaktar du Länsförsäkringar Skadejour. 
Följande handlingar måste finnas kvar i bilen: 
•  Bilnycklar. 
•  Registreringsbevis. 
•  Gröna kortet i de länder där detta krävs. 
•  Eventuella tullhandlingar. 

 
Skada på annan person 
eller annans egendom 
Om du skadar annan person eller annan persons 
egendom ska du hänvisa denne till gröna korts-byrån 
eller trafikförsäkringsbyrån i den personens hemland 
eller i skadelandet. Mer information finns på www.tff.se 
och adresser till gröna kortsbyråerna finns på 
www.cobx.org. Kom ihåg att anmäla skadan till 
Länsförsäkringar så fort som möjligt, gärna via vår 
webbplats lansforsakringar.se, och skicka in den 
ifyllda skadeanmälan. 

Länsförsäkringar Skadejour – 
bästa hjälpen utomlands 
Om du råkar illa ut och behöver assistans, kan du 
vända dig till Länsförsäkringar Skadejour som har 
telefonjour dygnet runt och kan hjälpa till vid skador. 
Där finns svensktalande personal som kan hjälpa till 
med bärgning, hänvisa till verkstad och ordna eventuell 
hyrbil. Har du svårt att göra dig förstådd, till exempel 
på verkstaden, kan Länsförsäkringar Skadejour även 
erbjuda hjälp med tolk. Länsförsäkringar Skadejour 
kan också hjälpa till med läkar- och sjukhuskontakter 
och eventuell hemtransport. 
 

Länsförsäkringar Skadejour 
Telefon: +46 8 670 40 00 

 
 

Kom ihåg 
 

Ha tillgång till dessa handlingar när du reser 
utomlands: 
• Registreringsbevis. 
• ”Gröna kortet” – nödvändigt i vissa länder. 
• Försäkringsbrev. 
• Vagnskadegarantibevis om bilen har garanti. 
• Internationellt körkort som krävs i vissa länder 

kan du skaffa genom en motororganisation. 
• Skadeanmälan. 
• Den här broschyren. 
• Ett kreditkort om du behöver en hyrbil. 

Det är många av biluthyrarna som kräver det. 
Vet du vad som gäller dit du ska åka? 
till exempel 
• en del länder har förbud mot dubbdäck 
• vad gäller, halvljus eller varselljus? 
• om du hyr bil, gäller personskadeskydd 

för föraren? 
Ta reda på vad som gäller innan du åker iväg så 
är du väl förberedd. Information finns ofta på 
turistbyråers och på andras webbplatser. 

http://www.tff.se/
http://www.tff.se/
http://www.cobx.org/
http://www.cobx.org/


 

I vilka länder gäller 
din bilförsäkring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vid inresa i länder markerade med * Länsförsäkringar Skadejour 
är gröna kortet obligatoriskt. har telefonnummer: +46 8 670 40 00 

 

Albanien* Irland 
 

Moldavien* Slovakien 

Andorra Island Monaco Slovenien 

Azerbajdzjan* Israel* Montenegro* Spanien 

Belgien Italien Nederländerna Storbritannien 
med Nordirland 

Bosnien-Hercegovina* Kroatien Norge Tjeckien 

Bulgarien Lettland Polen Tunisien* 

Cypern Lichtenstein Portugal Turkiet* 

Danmark Litauen Rumänien Tyskland 

Estland Luxemburg Ryssland* Ukraina* 

Finland Makedonien* San Marino Ungern 

Frankrike Malta Schweiz Vitryssland* 

Grekland Marocko* Serbien Österrike 

Iran*  

 


