Årsrejse
Årsrejseforsikringen hjælper fx, hvis du bliver syg på
rejsen, hvis du kommer ud for et uheld, eller hvis du skal
transporteres hjem til Danmark i forbindelse med sygdom
eller tilskadekomst. Vælg den pakke af vores 3 pakker, der
passer bedst til din måde at rejse på.

Fordele
	Dækker hele familien året rundt, også når I rejser hver for sig
	Kan tilpasses dine behov mht. rejselængde, rejsens værdi m.v.
Tag lægen med på ferie - Tryg Lægehotline er med i alle 3 pakker
Med Superpakken får du 1 valgfri vaccine til alle i husstanden

En årsrejseforsikring dækker hele din husstand på alle ferier i årets
løb. Du vælger selv, om dækningen skal gælde i Europa (inkl. Tyrkiet) eller i hele verden. Forsikringen hjælper dig med alt det, vores
erfaring viser, at vi rejseglade danskere forventer. Du bestemmer
selv, hvor lange rejser forsikringen skal dække - du kan vælge mellem 5 intervaller fra 60 dages varighed og op til 365 dage.
Hvem er omfattet af forsikringen?
Årsrejseforsikringen omfatter alle, der har samme bopæl som
dig, dvs. ægtefælles/samlever, hjemmeboende børn, medhjælp i
huset, fx au pair, og udvekslingsstuderende. Personer, som du ikke
bor sammen med til daglig, men som du har en nær relation til, er
også dækket. Det gælder fx delebørn, udeboende børn (under18
år), aflastningsbørn og børnebørn (under 18 år) samt ægtefælle/
samlever i en plejebolig.
Vi betaler, hvad det koster
Hvis du bliver syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital, betaler vi alle nødvendige udgifter til ambulancetransport,
medicin, lægebehandling, hospitalsophold og evt. hjemtransport.
Det samme gælder, hvis du bliver kaldt hjem i utide, hvis du skal
ledsage en syg rejseledsager , eller hvis du må tilkalde personer
hjemmefra, fordi du selv er blevet syg.
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Vi har gjort det nemt for dig
Vi har sammensat årsrejseforsikringen i 3 pakker: Basis, Udvidet
og Super. Det gør det nemt at vælge en samlet pakke, der passer til
dit behov. Se indholdet af pakkerne på næste side, og læs mere om
de enkelte dækninger på tjm-forsikring.dk/rejseforsikring.
Tag lægen med på ferie
Uanset hvilken pakke du vælger, får du altid Tryg Lægehotline
med. Den giver dig med få klik adgang til videokonsultation med
en dansk læge, som kan vejlede og rådgive dig, så tvivl og unødig
bekymring ikke kommer til at fylde for meget på ferien.
Andre fordele
Farlig sport er altid omfattet af forsikringen. Du skal ikke tænke på,
om du kan være aktiv i din ferie. For at opnå erstatningsrejse eller
erstatning for ødelagte rejsedøgn skal du dog tilvælge dækningen
Ødelagt aktiv ferie, hvis du har Basis- eller Udvidet-pakken.
Vælger du Super-pakken, dækker forsikringen en ekstra rejseledsager uden for din husstand, uanset dennes alder. Det kan være en
bedsteforælder, en ven, kæreste eller en af dit barns kammerater.
Du får adgang til en gratis app, som giver dig mulighed for at
gemme dine rejsedokumenter, finde nærmeste politi, ambulance,
ambassade m.v.

Basis pakke

Udvidet pakke

Super pakke

Til dig, der ønsker en grundlæggende
forsikring med de vigtigste dækninger:

Basispakken + flere dækninger. Til dig,
der ønsker at være lidt bedre dækket:

Udvidet-pakken + ekstra dækninger.
Til dig, der ønsker den bedste dækning:

- Sygdom, tilskadekomst, hjemkaldelse
m.v.
- Redning og evakuering
- Hjemtransport
- Farlig sport
- Ferieboligsikring (inkl. ansvar)

- Alt fra Basis pakken
- Ødelagt rejse
- Selvrisikodækning - lejebil
- Forsinkelse (bagage, transport, fremmøde)

- Alt fra Basis og Udvidet-pakkerne
- Konkurs
- Bagagebeskadigelse
- Erhvervsdøgn
- Ekstra rejseledsager
- Flykompensation
- Ødelagt aktiv rejse (ski, golf m.v.)

Bagagebeskadigelse, Flykompensation
og Ødelagt aktiv ferie samt Afbestilling
kan tilvælges.

Bagagebeskadigelse, Flykompensation
og Ødelagt aktiv ferie samt Afbestilling
kan tilvælges.

Afbestilling kan tilvælges.

Med Tryg Lægehotline

Med Tryg Lægehotline

Med Tryg Lægehotline

Hvilken pakke skal du vælge?
Basis er til dig, der ønsker en god rejseforsikring til en god pris.
Du får bl.a. hjælp ved sygdom og tilskadekomst, hjemtransport
og evakuering. Så er du dækket for alt det nødvendige i forhold til
rejsen.
Udvidet er til dig, der ønsker ekstra tryghed på din rejse. Ud over
alle dækningerne i basispakken får du og alle rejseledsagere, som
er dækket på forsikringen, erstattet feriedage, der bliver ødelagt
af sygdom. Det gælder også rejser i Danmark af minimum 3 dages
varighed. Du får desuden dækket selvrisiko på lejebilen, hvis du får
uheld med den. Endelig får du erstatning, hvis din bagage eller dit
fly bliver bare 3 timer forsinket, eller hvis du selv uforskyldt kommer for sent til et offentligt transportmiddel eller et transportmiddel arrangeret af en rejseudbyder.
Super er til dig, der ønsker vores bedste rejseforsikring. Her får du
en valgfri vaccine til alle i din husstand, hjælp, hvis rejse- eller
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Derudover får du en 1 valgfri vaccine til
alle i husstanden.

flyselskabet går konkurs, kompensation, hvis flyet er forsinket,
overbooked eller aflyst, samt dækning af en ekstra rejsedeltager
ud over husstanden.
Du får desuden dækket ødelagte feriedage på din aktive ferie, hvis
du ikke kan deltage i rejsens primære aktivitet (fx ski eller golf m.v.).
Endelig får du også dækket 2 dages erhvervsarbejde i forbindelse
med din ferie, fx hvis du skal deltage i en konference el.lign.
Er du rask nok til at rejse?
Det er vigtigt at få den nødvendige vejledning, hvis du har en
kronisk sygdom eller har været syg i en periode, enten før du bestiller rejsen, eller før du skal rejse. Så ved du, hvordan du vil være
dækket, hvis du skulle blive syg på rejsen. Vi anbefaler, at du tager
en elektronisk test til medicinsk forhåndsvurdering, hvis du:
•
har en kronisk sygdom.
•
har haft kontakt til læge inden for de seneste 2 måneder før,
du betaler første del af rejsens pris, eller før du skal rejse.
•
allerede har betalt en del af rejsen og har haft kontakt til læge.
I så fald skal du kontakte os, før du betaler yderligere.

•
•

er henvist til yderligere behandling.
er gravid med komplikationer eller er i fertilitetsbehandling.

Testen er gratis, og du kan tage den via vores hjemmeside
tjm-forsikring.dk/rejseforsikring. Her kan du få svar på, om du er
dækket fuldt ud på din rejse, eller om vi har brug for flere oplysninger. Når du har taget testen, modtager du en mail med resultatet. Hvis testen viser, at vi har brug for flere oplysninger, skal du
kontakte Falck, der foretager den endelige forhåndsvurdering.
Medicinsk forhåndsvurdering er ikke nødvendig ved rejser i Danmark eller til Norge, Sverige, Finland og Island.
Enkeltrejseforsikring
Rejser du ikke så tit, eller skal du på en længere rejse? Så kan en
enkeltrejseforsikring være den rigtige løsning. Du kan rejse i op
til 18 måneder, og I kan være 10 venner eller familiemedlemmer
om den samme forsikring.
Læs mere om enkeltrejseforsikring på tjm-forsikring.dk/enkeltrejse.
Undgå dobbeltdækning
Vær opmærksom på, når du køber en årsrejseforsikring, at visse
skader også kan være dækket af en anden forsikring. Fx kan
rejse- og afbestillingsforsikringer være inkluderet i den ferierejse,
du har købt.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning, kan du altid kontakte din forsikringstillidsmand eller
hovedkontoret på tjm@tryg.dk eller telefon 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
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Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid
også produktinformationsarket om årsrejseforsikring. Det kan du
hente på tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente
på tjm-forsikring.dk/betingelser.

