
 

 

STUDENT UT – FÖRSÄKRINGEN 
Till studenter som har fått ett Medical Insurance Card 

 

Kort information om försäkringsvillkoren 
 

Du har nu fått ett Medical Insurance Card (MIC) utfärdat av högskolan/universitetet. 
Det innebär att du under dina utbytesstudier eller din praktik utomlands  

omfattas av försäkringen Student UT samling som högskolan har tecknat med 
Kammarkollegiet. Försäkringstiden är angiven på kortet. 

 
Observera att denna information endast gäller för samlingsförsäkringen, inte för enskilda försäkringar 

 
 
 
Försäkringsvillkor 
Försäkringsvillkoren finns att läsa på 
svenska och engelska på vår hemsida. 
Besök www.kammarkollegiet.se välj 
Försäkringar och Riskhantering, sedan 
Student och Student UT. 
 
Assistans utom Norden 
Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus 
eller vid behov av annan aktiv skadehjälp 
ska Falck TravelCare kontaktas. Adresser 
och telefon- och faxnummer finns på ditt 
MIC. 
 
Försäkringskassans Europeiska 
sjukförsäkringskort 
Det Europeiska sjukförsäkringskortet ger 
dig rätt till nödvändig sjukvård vid sjukhus 
eller läkarmottagningar anslutna till det 
allmänna sjukvårdssystemet i andra 
EU/EES-länder och i Schweiz. Kortet kan 
beställas på www.forsakringskassan.se  
Ansökan om ersättning för vård ska i 
första hand prövas av FK. 
 
Skadeanmälan 
Blankett finns på 
www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan 
ska sändas eller lämnas till högskolan för 
komplettering och bestyrkande. Därefter 
ska den sändas till Kammarkollegiet. 
 
 
 

Under vilken tid gäller försäkringen? 
Den gäller i utbildningslandet så länge som 
studierna eller praktiken bedrivs, samt två 
veckor före och efter denna tid. 
 
Gäller försäkringen i ”tredje land”? 
Ja, men bara under direkt resa mellan 
utbildningslandet och Sverige, t.ex i 
samband med mellanlandning. I övrigt 
gäller den enbart i utbildningslandet.  
 
Gäller försäkringen under lov? 
Ja, försäkringen gäller under lov i 
utbildningslandet om studierna eller 
praktiken ska fortsättas där efter lovet. 
 
Kan jag som student själv förlänga 
försäkringen? 
Nej, all försäkringsteckning måste göras av 
högskolan. 
 
Behöver jag köpa kompletterande 
försäkring? 
Försäkringen är avsedd att vara 
heltäckande men eftersom varje persons 
behov av försäkring varierar, bör du själv 
läsa igenom villkoren och bedöma om den 
– t.ex. med hänsyn till resgodsskyddets 
maxbelopp och försäkringens giltighet i 
tredje land är tillräcklig för dig. 
 
Vart skall jag som student vända mig 
med frågor?  
Till högskolan i första hand. 

 


