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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om årsrejseforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste årsrejseforsikring på www.tjm-forsikring.dk/rejse.
Har du allerede købt årsrejseforsikring hos os, finder du de betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police), på www.tjm-forsikring.dk/
betingelser.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en årsrejseforsikring er du godt dækket på rejser året rundt. Bliver du syg eller skadet på rejsen, betaler vi udgifterne.
Årsrejseforsikringen gælder hele husstanden.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Forsikringen har ingen øvre sum for dækningen
af dine nødvendige udgifter til lægebehandling og
hospitalsophold ifm. sygdom og tilskadekomst under
rejser. Eventuelle dækningssummer fremgår af
forsikringsaftalen.

Denne liste viser nogle eksempler på rejser, der ikke
er omfattet af årsrejseforsikringen. Du skal være
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Det
fulde overblik over ikke-omfattede rejser finder du i
forsikringsbetingelserne.
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Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger,
afhængig af hvilken dækningspakke du har valgt. Dine
valgte dækninger fremgår af din forsikringsaftale.
Basis
Sygdom og tilskadekomst m.v.
- Behandling i udlandet
- Syge- og hjemtransport
- Hjemkaldelse
- Tilkaldelse og sygeledsagelse
- Eftersøgning og redning
- Evakuering og ufrivilligt ophold
- Psykologisk krisehjælp
- Sikkerhedsstillelse
- Retshjælp
- Privatansvar
Ferieboligsikring
Selvrisiko lejebil
Forsinkelse
- Bagageforsinkelse
- Transportforsinkelse
- Forsinket fremmøde
Ødelagt rejse
- Erstatningsrejse
- Ødelagte rejsedøgn
Ødelagt aktiv rejse
- Erstatningsrejse aktiv rejse
- Ødelagte rejsedøgn aktiv rejse
Konkurs
Flykompensation
Ekstra rejseledsager
Erhvervsdøgn
Skade på bagage i udlandet
Afbestilling
- Når sygdom er årsag til afbestillingen
- Anden årsag til afbestilling

Rejser, der varer længere end den valgte
rejselængde.
Erhvervsrejser.
Rejser uden for det geografiske område, du har
valgt.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser nogle eksempler på skader, der
ikke er dækket af årsrejseforsikringen. Du skal være
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Det
fulde overblik over ikke-dækkede skader finder du i
forsikringsbetingelserne.
Hvis en kronisk sygdom forværres sådan at ekstra
kontrol hos en læge eller speciallæge er nødvendig,
eller hvis behandling eller medicinering ændres,
indenfor de sidste 2 måender før du bestiller rejsen,
eller før du skal rejse.
Ødelagt ferie ved aktive rejse, med mindre du har
valgt ødelagt aktiv ferie.
Skade, der skyldes selvforskyldt beruselse,
påvirkning af narkotika o.l.
Hvis du har været syg eller har fået en skade du
forsat er i behandling for, eller du er henvist til
yderligere behandling indenfor de seneste 2
måneder før du bestiller rejsen eller før du skal
rejse.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder i Europa (inkl. Tyrkiet) eller i hele verden. Det fremgår af forsikringsaftalen hvilke område, du har valgt.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Inden du bestiller eller køber din rejse, og før du skal rejse
Hvis du har været syg, og har været til læge eller anden behandler indenfor 2 måneder op til et af disse tidspunkter, eller du fx har
en kronisk sygdom, og der er sket ændringer i din helbredstilstand indenfor samme tidsrum, er det vigtigt at du har gennemført en
online medicinsk forhåndsvurdering på tjm-forsikring.dk, eller ved at ringe til vores samarbejdspartner Falck Global Assistance.
Når der sker en skade
Er du på rejse og har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte Tryg Alarm på +45 44 68 82 00 ved:
- sygdom eller tilskadekomst, som medfører indlæggelse på sygehus, eller hvis hjemrejsen forsinkes.
- behov for krisehjælp, evakuering, eftersøgning/redning.
- forsinket fremmøde, transportforsinkelse og afbestilling (hvis dækningerne er valgt).
Du skal forsøge at begrænse skadens omfang.
Ved ændringer
- Du skal give os besked, hvis antallet af personer på din bopæl ændrer sig, eller hvis du flytter.
- Du skal også give os besked, hvis dit rejsemønster ændrer sig (fx til rejser uden for Europa, eller hvis du får behov for at være
dækket på en aktive ferie).

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan betale dine forsikringer hel-, halv- eller kvartårligt i en samlet opkrævning via Betalingsservice.
For medlemmer af nogle faglige organisationer sker betalingen ved et månedligt løntræk.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, med mindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen).
Den forlænges automatisk for yderligere et år, med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Dette kan du gøre uden gebyrer frem
til den 20. december 2023.
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af
skaden.

