STUDENT UT Försäkringen
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Student UT
• Gäller för utbytesstudenter och studenter på studier/praktik
utlands enligt överenskommelse mellan svensk högskola och
utländskt lärosäte/praktikplats.

• Gäller inte för MFS automatiskt!
• Försäkringsskyddet gäller dygnet runt i landet där
studierna/praktiken bedrivs. Gäller EJ i tredje land!
• Vissa universitet har valt att ha en särskild Student UT för sina
MFS studenter – rekommenderas.
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I försäkringen ingår:
• Personskadeskydd
• Anhörigs besöksresa
• Avbrottsskydd

• Sjuk- tandvårds- och hemtransportsskydd
• Egendomsskydd
• Resgodsförsening
• Kris- och katastrofskydd
• Kontant skadehjälp
• Ansvarsskydd
• Rättsskydd
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Inte bara akut sjuk- och tandvård
• KRIS och KATASTROFSKYDD med hjälp på plats och
psykologiskt stöd
• Akut sjukvård utomlands på bra sjukhus
• Hemtransport om resenären drabbats av sjukdom eller
olycksfall/överfall
• Hemtransport efter t ex naturkatastrofer och
terrorattentat
• Kontakta alltid Falck!
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Falck Global Assistance
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•

Assisterar utomlands vid behov av sjukvård,
hemtransport eller annan akut hjälp

•

Hjälp dygnet runt i hela världen

•

Alltid bemannat med läkare och sjuksköterskor

•

Har koll på säkerhetsläget i landet

•

Agerar snabbt och finns på plats vid behov.

If found please return this document to:

Global assistance

Group Business Development
Falck-Huset
Polititorvet
DK-1780 Copenhagen V

This document is strictly confidential to Falck Danmark A/S (“Falck”) and intended solely for the management of Falck. It may contain information that is covered by legal, professional or other privilege. If
you are not the intended addressee, you must not use, disclose or copy this document except with the prior written authorisation of Falck. Falck makes no representation to any third party as to the accuracy
or completeness of this information and shall not be liable to any person who acts or omits to do anything in reliance upon it.
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Falck Global Assistance
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•

Har tagit hem ett 30 tal studenter från Japan vid
tsunamin där

•

Hade ett kristeam på plats i Paris och Bryssel direkt
efter attackerna där för att stötta studenter och andra
försäkrade

•

Falck tog bl a hem en skottskadad student från Paris
och såg till att hennes anhöriga fanns där på plats för
att stödja henne direkt efter attentatet

•

Kan ta ut studenter från farligt område – t ex vid en
statskupp i Afrika

TACK för visat intresse!
Ni är alltid välkomna att höra av er till:
Erland Törngren 054-22 12 20
erland.torngren@kammarkollegiet.se
Liselott Hollman 054-22 12 26

liselott.hollman@kammarkollegiet.se
Gå gärna in på:www.kammarkollegiet.se
Ladda även ner vår app: Försäkrad på resan.
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