Viktigt Viktigt! Viktigt!
Glöm det ni läste på mitt inlägg från igår!!! Även det ni läst på de flesta andra ställen på FB
med! Många har haft fel, även jag!
Fick just ett snabbt svar av PÄR KÅGEBY från Svenska ambassaden i Bangkok!
Mycket raka och klara besked om vad myndigheterna ställer för krav from den 31/10 2019 vad
gäller obligatorisk sjukförsäkring. (Att det sedan kan förekomma lokala avvikelser/tolkningar är en
helt annan sak, men det är vi vana vid.)
Ett stort tack för ditt snabba svar Pär!
Sällan har jag fått så mkt frågor som vad gäller det obligatoriska sjukförsäkringskravet för de som vill
förlänga sitt uppehållstillstånd i Thailand!
På nästan varje Thailands sida diskuteras och spekuleras kring detta.
Tack vare Pär vet vi idag:
-Att alla som söker ett nytt O-A visa from den 31/10 2019 SAMT ALLA SOM SÖKER EN NY
FÖRLÄNGNING AV SITT UPPEHÅLLSTILLSTÅND FRÅN SAMMA DATUM måste kunna uppvisa en
sjukförsäkring med de av myndigheterna fastställda villkoren (400 000B IPD samt 40 000 OPD,
inlagd på sjukhus samt läkarbesök).
-Det gäller endast för O-A visa.
-Det skall fungera även med en internationell försäkring som uppfyller ovanstående krav.
(FÖRSÄKRINGSVILLKOR/POLICY MÅSTE FINNAS PÅ ENGELSKA)
Det finns en hemsida där de av myndigheterna redan godkända försäkringsbolagen finns upptagna.
En i mina ögon mkt bristfällig sådan. Där det hos vissa bolag i stort sett är omöjligt att ens hitta en
försäkring som motsvarar de ställda kraven!?
https://longstay.tgia.org/home/companiesoa
Mina rekommendationer om vilken jag tycker är bäst hittar ni på mitt föregående inlägg på min sida.
OBS! OBS! Om detta innebär att de flesta av er/oss med internationella försäkringar inte har
en giltig försäkring idag, trots oftast ett mkt högre ersättningsbelopp för IPD (inlagd på
sjukhus),men inget för OPD (vanliga läkarbesök), vet jag i skrivandes stund icke. Har bett Pär
om hjälp att reda ut detta så fort som möjligt! Enligt nuvarande regler har vi det inte! Det går
givetvis att köpa till men är relativt dyrt. Kolla upp med era bolag om vad som gäller för er
försäkring.
Vill ni ha min hjälp med jämförelse av de redan godkända longstay försäkringarna som finns nu eller
alternativ till dessa så maila mig så skall jag försöka hjälpa er. Jobbar för fullt med ett alternativ som
förhoppningsvis kan hjälpa de flesta, så håll tummarna
clas.007@hotmail.com
Här följer brevet jag skrev till Pär på ambassaden med hans svar!
”Hej Per,
Du är säkert överöst med frågor som alla oss andra vad gäller frågan om den obligatoriska
självförsäkringen.
Jag vet inte om ni har full koll på vad som gäller? Känns ju nästan som att
Immigration/myndigheterna inte själva har det!

Vad jag skulle vilja veta så att vi förmedlar rätt till våra medlemmar är följande:
1. Om jag idag redan har ett O-A visa och förlänger mitt uppehållstillstånd efter den 31/10 behöver
jag då en försäkring? Svar Ja!
2. Om jag idag redan har ett O-A visa och förlänger mitt uppehållstillstånd innan den 31/10 behöver
jag då en försäkring? Svar Nej!
3. Om jag skaffar ett nytt O-A visa from 31/10 och söker ett nytt uppehållstillstånd har jag förstått att
man måste ha en försäkring, riktigt? Om ja på fråga 1 och nej på fråga 2 så innebär det att from nästa
år behöver alla hälsoförsäkring, riktigt? Svar Ja!
4. Hur skall vi med internationella försäkringar och reseförsäkringar bestyrka att de omfattar Thai
Governments krav på en sjukförsäkring? Finns färdig blankett eller måste bolagen själva utforma en
och hur skall den i så fall vara utformad för att godkännas av Immigration? Svar
Försäkringsvillkoren/policyn skall finnas på engelska!
Vore hemskt tacksam med svar på dessa frågor om du inte har alla för handen så sänd gärna de du
har och återkom senare med resten.
Mvh
Clas Ebler
PS. En annan fråga som jag inte sett någonstans är hur går det för de med en existerande
sjukdomshistoria, som med all säkerhet inte kommer att få teckna en av de listade
sjukförsäkringarna?? Fick svar även på denna. Svar Dessa tillstånd exkluderas från
försäkringarna!
"MED ANDRA ORD ALLA SOM FÖRLÄNGER SINA UPPEHÅLLSTILLSTÅND FRÅN OCH MED DEN
31/10 2019 BEHÖVER HA EN SJUKFÖRSÄKRING SOM UPPFYLLER MYNDIGHETERNAS KRAV, OM
MAN SÖKER MED ETT O-A VISA!"
Hjälp gärna till att dela detta inlägg!!
Den utlovade jämförelsen mellan Gefvert och Gouda reseförsäkringar kommer istället att publiceras
nästa helg!

