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Ferierejseforsikring

Policenr.:

Alarmcentralen: Åbent hele døgnet
Telefon nr.: +45 3848 9460
SOS-International: www.sos.dk
E-mail: aros@sos.dk

I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst eller hvis du på  
anden måde får brug for hjælp under rejsen, kan du kontakte 
alarmcentralen hos SOS-International i København.

Når du ringer til alarmcentralen – oplys venligst:
• at du har ferierejseforsikring i Aros Forsikring
• dit navn og adresse
• hvor du befinder dig – by og land / telefonnummer
• årsag til dit opkald.

When assisting the cardholder please call the 
 number on the front and state the following:
• the cardholder is insured in Aros Forsikring
• for whom you are calling – name and address in Danmark
• from where you are calling – town and country / telephone 

number
• The reason for your call.

Aros Ferierejsekort
Når du har en Indboforsikring hos Aros Forsikring, har du mulighed for at tilvælge en Årsrejseforsikring, som dækker, når du 
rejser i Europa (EU/EØS-landene).

Skal du rejse til udlandet, anbefaler vi, at du printer dit ”Ferierejsekort”, så du altid har det ved hånden, hvis du får brug for 
hjælp under rejsen ved for eksempel akut sygdom eller tilskadekomst. 

Aros Årsrejseforsikring - vi samarbejder med SOS-International:
• Vi er kun et telefonopkald væk.
• Uanset hvor i verden du rejser, kan du kontakte os på telefonnummer +45 3848 9460. 
• Vi har et internationalt netværk af assistancekoordinatorer.
• Vi sidder klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet – 365 dage om året.

Årsrejseforsikring i Hele Verden
Skal du rejse uden for EU/EØS-landene til for eksempel Tyrkiet, skal din Årsrejseforsikring udvides, så den gælder i hele Ver-
den. Du kan ringe til kundeservice på telefon 7010 4222 og få flere informationer.

På rejsen
Er du uheldig på din rejse og har brug for hjælp, kan vi hjælpe dig med:
• Hjemtransport til Danmark ved sygdom.
• Hjemtransport til Danmark ved sygdom eller tilskadekomst hos dine nærmeste pårørerende.
• Tilkaldelse af pårørende ved sygdom.
• Kontakt til læger/hospitaler.
• Rådgivning om medicin, sygdomssymptomer m.m.
• Tæt kommunikation med dig og dine pårørende gennem hele forløbet.

Sådan gør du
Print siden ud og klip derefter kortet ud efter den stiplede linje. Skriv dit policenummer på kortet, (som du skal  opgive til 
SOS-International, hvis du får brug for at kontakte dem). Buk derefter kortet og gem det i din pung,   
så du altid har det på dig, hvis du får brug for det.


