
100% tryghed med
Goudas Forsikringskort

Name:

Policy no: Valid from:

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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Gouda er med dig hele verden rundt og giver dig 100% tryghed 
på rejsen! Med dit forsikringskort ved hånden er hjælpen altid 
inden for rækkevidde i løbet af få minutter - uanset hvor i 
verden du rejser! Hent blot applikationen “Gouda” eller udfyld 
nedenstående kort og print det ud.

Med Gouda er du sikret professionel rådgivning og service. 
Vi har styr på detaljerne og gør alt for du får en god rejse 
- også hvis uheldet er ude!

Med Forsikringskort i lommen er du blot et klik eller en opring-
ning væk fra hjælp. 

Med Gouda på rejsen er du sikret - hele vejen rundt!  
Vi kan blandt andet hjælpe dig med udfordringer såsom:
• Kontakt til sygehuse/hospitaler
• Betalingsgarantier - så du ikke behøver lægge penge ud ved 

hospitalsbesøg (hvis hospitalet godkender det)
• Rådgivning om medicin, sygdomssymptomer m.m. 
• Kommunikation med dig, dine pårørende og evt. ambassaden
• Håndtering af hjemtransport til hjemlandet ved sygdom
• Håndtering af tilkaldelse af pårørende ved sygdom
• Håndtering af hjemkaldelse til Danmark ifm. sygdom hos 

dine nærmeste pårørende 

Print selv  
Klip kortet ud og gem det på dig på rejsen, så du altid har det ved hånden, hvis uheldet er ude.

Så nemt får du dit Traveller´s Safety Card på din smartphone: 

Hent applikationen “Gouda” i App Store eller Google play. Udfyld dine informationer og gem 
applikationen. Gouda rejseforsikring er nu blot et enkelt klik fra dig, hvis du har behov for hjælp.

Hjælp til udfyldelse af app’en: 
Klik på den grønne cirkel i højre hjørne og udfyld følgende: 

Navn:    Firmanavn /Udstationerede skriver deres eget navn
Policenummer:    Jeres policenummer
Telefonnummer:    (Eget telefonnummer – oplysningen kommer med i mail til alarm central, hvis du skriver til os via app’en)
Kundetype:    Vælg: Erhverv/udstationering
Forsikringen er købt i:  Vælg: Danmark – vigtig ellers får man kontaktoplysninger til vores svenske og norske kontorer.  
   (Oplysninger til Alarmcentralen er den samme på tværs af lande)
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