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I sommar semestrar svenskarna i Sverige
I sommar reser var fjärde svensk utomlands på semestern. Det är
betydligt färre än grannländerna Norge och Danmark, där nära hälften av
invånarna reser utomlands på sommarsemestern. Det visar en
undersökning* från försäkringsbolaget Moderna.
Svenskarna och finländarna väljer resmål i hemlandet, medan norrmännen och
danskarna hellre väljer att semestra utomlands i sommar. Det visar en
undersökning från försäkringsbolaget Moderna.
I undersökningen framgår att svenskarna som planerat in sommarsemester i
snitt tar knappt fem veckor ledigt. Det är en vecka längre än danskarna som har
kortast sommarsemester i Norden. Längst semester tar finländarna.
Halva semestern kommer svenskarna att spendera hemifrån och redan nu har
sex av tio svenskar planerat in sommarens resor. Resor i Sverige toppar
svenskarnas val, följt av utlandsresor och bilsemester. Var fjärde svensk kommer
att resa utomlands i sommar och var sjunde svensk uppger att de planerar en
bilsemester trots att bensinpriset ökat.
-

I alla hemförsäkringar ingår automatiskt ett reseskydd och till det kan man
normalt också teckna ett avbeställningsskydd. Tänk på att reseskyddet
normalt bara gäller i 45 dagar och efter det krävs en extra försäkring. Om
man reser med barn som är skrivna på annan adress bör man kontrollera
med sitt försäkringsbolag hur försäkringen gäller, säger Stefan Jonsson,
skadechef Moderna.

I undersökningen framgår att semesterplanerna skiljer sig mellan olika hushåll. I
hushåll med barn mellan 0-6 år väljer många att åka på bilsemestern, medan
utlandsresa till sol och bad är populärt bland hushåll med barn över sju år. Bland
hushåll utan barn lockar storstadsresor utomlands och pensionärer reser helst till
fritidshuset.
För försäkringstips inför utlandsresan och bilsemestern, se faktaruta.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna
Tel: 073 – 626 88 86, E-post: maria.dahllof@modernaforsakringar.se

* Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. 4057
intervjuer har genomförts representativt för den svenska, danska, norska och finska
befolkningen i åldern 18-74 år. Undersökningen genomfördes 20-24 april 2011.
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Försäkringstips inför utlandsresan
Tips inför resan
•

Se över ditt reseförsäkringsskydd och hur din försäkring gäller.

•

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få ditt resekort där det framgår information om din
reseförsäkring.

•

Vid resor inom EU ska du kontakta Försäkringskassan för ett sjukförsäkringskort som visar
att du omfattas av svensk sjukförsäkring.

•

Lämna aldrig bagaget obevakat och använd lås till resväskan.

•

Packa värdesaker i handbagaget.

•

Lås in värdesaker i säkerhetsboxen på hotellet.

•

Undvik att ta med värdesaker tills stranden och var vaksam på ficktjuvar.

Försäkringstips för bilsemestern
•

Packa inte bilen dagen innan avresa så att den står fullpackad över natten.

•

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Ta reda på om
du behöver ett så kallat "grönt kort" i det land du ska resa till eller resa igenom. Det gröna
kortet intygar att du har betald trafikförsäkring (bilförsäkring) hos ett försäkringsbolag i Sverige.

•

Trafikförsäkringen gäller i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och
den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

•

Försäkringsbolagen erbjuder ett antal olika tilläggsförsäkringar som komplement till halv- eller
helförsäkringen. De vanligast ger rätt till hyrbil och självriskreducering vid till exempel uppsåtlig
skadegörelse eller kollision med ett djur. Många bolag erbjuder också assistansförsäkringar som
förbättrar skyddet om du skulle få motorstopp med bilen.
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Fråga 4. Vilken typ av resa planerar du under sommarsemestern?
Bas: Kommer att vara hemifrån under sommarsemestern
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