
 
 

 

 

Om reseförsäkring 
 

• Det är viktigt och nödvändigt att du har en heltäckande reseförsäkring som är anpassad 

också för volontärarbete. Vanlig reseförsäkring, eller reseförsäkring via hemförsäkring, ger 

inte tillräckligt skydd.  

• När du åker ut på en volontärresa genom förmedling av Ready4More har du alltid en 

sändande församling eller organisation bakom dig. Det är samfundet/församlingen eller 

organisationen som tecknar försäkringen för dig, inte du personligen. Med största sannolikhet 

har ditt samfund eller din organisation ett bra avtal om tjänstereseförsäkring. Det finns olika 

alternativ och lösningar för sådan försäkring, så du behöver kolla med ditt samfund/din 

organisation vilken försäkring och vilket tillvägagångssätt som gäller i just det fallet.  

• Ett förmånligt och heltäckande alternativ är i många fall Svenska missionsrådets (SMR) 

tjänstereseförsäkring. De flesta av de 34 medlemsorganisationerna i SMR (dock inte alla) är 

anslutna till den tjänstereseförsäkring som ingår i medlemskapet. Det är mycket möjligt att 

det samfund/den organisation du tillhör är ansluten till just denna reseförsäkring.  

 

• Bra att veta om Svenska missionsrådets tjänstereseförsäkring: 

- Det är ditt samfund/din organisation som tecknar försäkringen för dig och faktureras 

för den, även om du själv därefter väljer att stå för kostnaden genom att ersätta din 

församling/organisation för utgiften. 

- Du behöver alltså ha ett beslut från din sändande församling/organisation att du åker 

ut som dess volontär/representant och på dess uppdrag. 

- Den räcker upp till 12 månader. 

- Den är heltäckande, prisvärd (f.n. 19:-/dygn) och tecknas/betalas endast för det antal 

dagar den ska gälla. 

- Den går snabbt och enkelt att teckna: Det som behövs är uppgifter om 

samfund/församling/organisation, namn/personnummer och kontaktuppgifter om dig 

själv, datum för ut- och återresa samt land och vistelseort. 

- Den är enkel att beställa, sannolikt på en blankett du får genom ditt samfund/din 

församling eller din organisation, i vissa fall på nätet via en webbportal som du når 

genom kundnummer och lösenord du får av ditt samfund/din församling/din 

organisation.  

- En mer detaljerad beskrivning och sammanfattning av försäkringen finns i pdf-filen 

Tjänstereseförsäkring med Svenska missionsrådets försäkringsavtal. 

• Kontakta ditt samfunds/din organisations centrala kontor och be om hjälp med bästa möjliga 

försäkringsskydd. Ready4More-konceptet kvalificerar för tjänstereseförsäkring. 

• Om du har svårigheter att lösa försäkringsfrågan, kontakta oss på Ready4More för 

ytterligare information, info@ready4more.se. 

http://ready4more.webresult.se/wp-content/uploads/sites/42/2019/03/Infoblad_Tjanstereseforsakring_SMR_2019.pdf
mailto:info@ready4more.se

