Dödsfall i Spanien
Det finns inte några separata dödsfallsförsäkringar/begravningsförsäkringar i svenska
försäkringsbolag. De som inte är residenta i Sverige, utan i Spanien kan möjligen teckna en
försäkring i Spanien, men jag har undersökt vad man kan försäkra från Sverige.

Det som gäller om man inte är resident i Spanien:
Den vanliga reseförsäkringen gäller och är du borta längre än 45 dagar, kan du förlänga din
försäkring x antal dagar.
Europeiska Försäkringar kan, till ett troligtvis billigare belopp än din egen hemförsäkring,
teckna en förlängning av tiden. Reseförsäkringen Smart går att teckna som förlängning av din
befintliga reseförsäkring (t.ex. 14 dagar ca 400 kr/person), eller som helårsförsäkring (ca
7 500 kr/person). Om man väljer begravning i det landet man dör (utomlands), utgår
ersättning med 25 000 kr. Ingen självrisk.
www.europeiska.se 0770-45 69 00

Det som gäller om du är resident i Spanien:
Det enda bolag i Sverige som möjligtvis kan rese-försäkra personer i Norden som
inte är skrivna där, är försäkringsbolaget Gouda. De bedömer från fall till fall om det är
möjligt. Du måste dock teckna försäkringen när du är i Sverige. (hur de nu kontrollerar det…)
Om man är under 70 år kostar ett års reseförsäkring, bara personförsäkringsdelen- inte
egendom, ca 7 500 kr/år (ingen självrisk).
Om man är över 70 år kostar motsvarande försäkring ca 12 700 kr/år.
www.gouda-rf.se 08-615 28 00

Uppgifter från prästen Tommy Qvennerberg:
Kostnader i samband med dödsfall i Spanien:
Att frakta en avliden i kista till Sverige från Spanien: ca 120 000 kr.
Att kremeras i Spanien (Alla krematorier är privata.): ca 30 000 – 40 000 kr
Begravningsceremoni, Svenska Kyrkan i Spanien: 120 euro
Sen finns det förstås möjlighet att teckna en ”försäkring” via Fonus, eller annan
begravningsbyrå. Det är inte någon egentlig försäkring, bara ett förtida sparande, som
förhoppningsvis ska täcka kostnaderna när man avlider. Någon transportkostnad ingår inte.

