
Forsikringskort
Nedenfor finner du ditt digitale forsikringskort. Skriv 
gjerne ut siden og spar på den, eller klipp ut kortet, 
brett det sammen og gjem det i lommeboken. På denne 
måten vil du alltid ha det lett tilgjengelig om uhellet 
skulle oppstå.

På kortet finner du telefonnummer til Goudas 
Alarmsentral, som er bemannet døgnet rundt – 365 
dager i året. Her kan du få hjelp uansett hvor i verden 
du befinner deg.

Alarmsentralen har skandinaviske leger, sykepleiere og 
krisemedarbeidere som kan hjelpe til ved sykdom eller 
ulykkestilfeller. De arbeider ikke bare med rådgivning 
og støtte, men sørger også for at du som skadelidende 
får den behandling og hjelp du behøver.

Med Goudas verdensomspennende nettverk og egen 
database, evaluert av våre egne kunder, leger og 
medarbeidere, vil vi sørge for at du får den beste 
behandlingen for ditt behov uansett hvor du befinner 
deg.

Eksempel på hjelp du får gjennom alarmsentralen:

• All kontakt med sykehus og leger
• Betalingsgaranti for å slippe utlegg ved sykehusbesøk
• Kvalitetssikring av medisinsk behandling
• Kommunikasjon med deg, din familie og ambassader
• Organisering av hjemtransport til hjemlandet samt hjemkall
   og tilkall.

Ved akutt behov for assistanse, ta øyeblikkelig kontakt med:
Goudas Alarm Centre: (+45) 33 15 60 60

For andre spørsmål og oppgjør for mindre skader og utgifter,
ta kontakt med:

Goudas kontor i Oslo:
Tel. (+47) 24 14 45 70
Fax: (+47) 24 14 45 71
E-post: skade@gouda.no

Så enkelt får du ditt Traveller´s Safety Card
på din smartphone:

Gouda Reiseforsikring tilbyr en app der du kan legge inn
dine avtaleopplysninger.

Appen kan lastes ned i App Store / Google Play ved å søke på «Gouda».

Klipp ut kortet å ta det med deg på reisen.

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 Alarm Centre (24 hours)
Tel.: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
Email: alarm@gouda.dk

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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