
Personförsäkringar
Kolla med eget försäkringsbolag först - man har ju 
45 - 60 dagar reseförsäkring i sin hemförsäkring 
beroende på bolag. Sedan kan man utöka.

Länsförsäkringar hade svårt att räkna ut premien 
då de höll på att byta system –
det ungefärliga kostnadsförslaget vi fick var drygt 
12 000 ,- per år

Länsförsäkringar har sjuk- och olycksfallsförsäkring

Om man har er hemförsäkring hos dem kan man via den 

förlänga reseskyddet som finns däri för den perioden man 

beräknar att befinna sig iväg på resan med en ”Tillfällig 

utlandsvistelseförsäkring” Den skyddar då om ni t ex skulle 
bli sjuka eller skada er akut på resan. Det är också bra 

med en kombinerad sjuk-olycksfallsförsäkring om ni inte 

redan har det, vilken skyddar vid bestående invaliditet, 

dock med vissa begränsningar om man befinner sig 

utomlands mer än 12 månader.

Hur länge har man planerat att vara iväg? Man betalar den 

tillfälliga utlandsvistelse försäkringen dels utifrån längd på 

resan, område man reser till samt ålder. De har inga 

begränsningar vad gäller segling eller dykning.

https://www.lansforsakringar.se/goinge-

kristianstad/privat/forsakring/reseforsakring/vid-langre-

utlandsvistelse/

https://www.lansforsakringar.se/goinge-

kristianstad/privat/forsakring/personforsakring/olycksfall-

sjukforsakring/

https://www.lansforsakringar.se/goinge-kristianstad/privat/forsakring/reseforsakring/vid-langre-utlandsvistelse/
https://www.lansforsakringar.se/goinge-kristianstad/privat/forsakring/personforsakring/olycksfall-sjukforsakring/


Personförsäkringar
Kolla med eget försäkringsbolag först - man 
har ju 45 - 60 dagar reseförsäkring i sin 
hemförsäkring beroende på bolag. Sedan 
kan man utöka.

Top Sail

Top Sail Travel Insurance

När jag surfat runt och kollat bloggar mm som långseglare 

har så brukar man få veta att Top Sail är bland det bästa 
för långseglare . Gold Policy gäller för den som skall vara 

borta en längre tid

https://www.topsailinsurance.com/travel-

insurance/yachtsmans-travel-insurance.html

Kostnadsförslaget vi fick finns på nästa sida, för pers 52 

resp 54 års ålder

Slutsats: Vi kommer att välja Topsail.

Det finns många försäkringsbolag men vad jag upplevde 

var de mycket dyrare än dessa två förslag som jag har valt 
att presentera.

https://www.topsailinsurance.com/travel-insurance/yachtsmans-travel-insurance.html


– We can offer our Yachtsman’s annual Gold travel insurance policy. This can cover you for a year away from home. It provides Medical & Repatriation cover at €5,000,000 and Personal Accident
cover at €50,000. It is a travel insurance policy, so it also includes cover for things like Cancellation, Personal belongings etc.

I have attached the wording for this policy herewith, please kindly read through the document to ensure you are happy with the cover provided under this policy.

I would point out that this is an emergency travel insurance and not long-term health care cover.

Are there different premiums depending on the coverage area? Europe, Caribbean, USA, South America?
– The Gold policy covers you worldwide but excludes the US/Canada and Arctic/Antarctic. If you were going to either of those places, cover can be added on at an additional premium, so yes

premiums depend on where you are going. If for the first year you are only going to Europe, we can also limit the travel area to just UK/Europe which would then reduce the premium. I have

detailed below 3 quotations for 3 different options all under the Gold policy (I have highlighted in yellow the difference between each policy):

OPTION 1 - Yachtsman’s Annual Gold Policy
• Maximum duration away any one trip: 12 months

• Adults (18-64) x 2 partners

• Country of residence: Sweden

• Area: Worldwide (excluding USA/Canada & the Arctic/Antarctic)

• Excess: €75.00
• Benefits:

- Cancellation £5,000

- Medical and Repatriation £5,000,000

- Search and Rescue £25,000

- Baggage and Personal Belongings £3,000
- Personal Accident £50,000 (age restrictions apply)

- Business cover and 21 days Winter Sports

• Premium €1,279.17

OPTION 3 - Yachtsman’s Annual Gold Policy
• Maximum duration away any one trip: 12 months

• Adults (18-64) x 2 partners

• Country of residence: Sweden

• Area: Worldwide (excluding USA/Canada & the Arctic/Antarctic)

• Excess: €75.00
• Benefits -ONLY PROVIDES COVER FOR SECTION 2 MEDICAL, REPATRIATION AND OTHER EXPENSES

- Medical and Repatriation £5,000,000

• Premium €1,151.25

Is diving with air tubes included in your insurance?
– Please kindly see page 17 of the attached policy wording where it details the below with regards to Scuba Diving ,“You must hold a recognised dive qualification from PADI, BSAC or CMAS and 

the dive must be within the recommended dive club guidelines, complying at all times with their safety rules and regulations and remaining at all times within the limits of Your own qualification(s). 

If You do not hold a recognised dive qualification, a person who is qualified must accompany You. This insurance does not cover, unless agreed by Us, cave diving, wreck diving, diving at depths

greater than 30 metres, decompression dives, solo diving or diving for gain or reward. You must not engage in any form of flying within 24-hours of diving.”

OPTION 2 - Yachtsman’s Annual Gold Policy
• Maximum duration away any one trip: 12 months

• Adults (18-64) x 2 partners

• Country of residence: Sweden

• Area: UK/Europe only

• Excess: €75.00
• Benefits:

- Cancellation £5,000

- Medical and Repatriation £5,000,000

- Search and Rescue £25,000

- Baggage and Personal Belongings £3,000
- Personal Accident £50,000 (age restrictions apply)

- Business cover and 21 days Winter Sports

• Premium €1,151.25



EU-försäkringskort
Det europeiska sjukförsäkringskortet styrker 
rätten till nödvändig sjukvård inom 
Europeiska unionen, övriga EES-området 
och Schweiz, samt ett fåtal ytterligare 
länder. I övriga länder är det behov av en 
privat reseförsäkring. I Sverige utfärdas 
kortet av Försäkringskassan.

Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i andra EU/EES-

länder.

Beställ EU-kortet i god tid. Det kan ta upp till 10 

arbetsdagar innan du får det. EU-kortet skickas till din 
folkbokföringsadress.

Försäkringskassan kan inte påskynda leveransen av EU-

kortet.

Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-

kort till hands, kan du eller din vårdgivare kontakta oss på 

telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt 

intyg. Du eller din vårdgivare måste uppge ditt svenska 

personnummer. Försäkringskassan kan inte utfärda ett 
provisorisk intyg på förhand.

EU-kortet kostar ingenting och är giltigt i 3 år. Barn ska ha 

ett eget EU-kort.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_s

tudera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_e

u-kort#/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_eu-kort


Folkbokföring, 
Pension, skatt och 
sjukregler

Annica Koch, medlem i både Oceanseglarklubben och 

JRSK har gjort omfattande undersökning om 

folkbokföring, pension, skatt och sjukregler. Länk här till 

deras sida om försäkringar

https://www.sailaround.info/forsakringar/

Har man sålt sitt hus, hyrt ut det osv 

går det, dock mot reglerna, att 

mantalsskriva sig hos en släkting 

eller kompis - dit kommer sedan 

posten.

https://www.sailaround.info/forsakringar/

