
PROSAM rejsekort indeholder nyttig information, hvis uheldet er ude, bl.a. din rejseforsikrings police nr. og kontakt muligheder til  
både PROSAM og vores verdensrejseassistance.

PROSAM REJSEASSISTANCE
Vi er kun et telefonopkald væk - Uanset hvor i verden du rejser hen.

HJÆLP 24/7
Falck Global Assistance håndterer alle vores rejseskader og de sidder klar 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

PROSAM ASSISTANCE PÅ REJSEN
Her er nogle af de ting PROSAM kan hjælpe med hvis uheldet er ude, under din rejse.

• Hjemtransport til Danmark ved sygdom.

• Behandlingsgarantier – så du ikke behøver at lægge penge ud ved hospitalsbesøg.

• Rådgivning om medicin, sygdomssymptomer m.m.

• Hjemtransport til Danmark ved sygdom eller tilskadekomst hos dine nærmeste pårørende. 

• Tilkaldelse af pårørende ved sygdom.

Er du forhindret i at rejse, eller er du kommet hjem fra en rejse og vil anmelde en skade, så kontakt PROSAM.

Har du brug for et verdensrejsekort med på din rejse, skal du blot udskrive denne side.

SÅDAN GØR DU:

1. Print siden ud og klip kortet ud efter den stiplede linje. 

2. Skriv dit policenummer på kortet.

3. Buk herefter kortet og tag det med på din rejse.

4. Du har nu altid kontaktoplysninger til PROSAM rejseforsikring.

Med venlig hilsen
PROSAM

 Verdensrejsekort

The cardholder is insured by PROSAM Travel Insurance.

In case of serius illness/injury or hospitalization please contact 
our 24/7 alarm centre oprerated by Falck Global Assistance.

Tel: +45 70 22 84 48
E-mail: prosam.fga@falck.com 

PROSAM REJSEKORT
I tilfælde af akut behov for assistance på rejsen, kan du kontakte 
vores alarmcentral 24 timer i døgnet. Du skal blot oplyse dit navn 
og adresse.

Alarmcentral:  +45 70 22 84 48
Policenummer:
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