Kære samarbejdspartner!
Husk at tjekke dine forsikringer, før du tager ud at rejse. Hvis du skal på skiferie, er det
vigtigt at undersøge, om du har brug for særlig skidækning, ud over den almindelige
rejseforsikring. Du skal også huske altid at medbringe det blå EU-sygesikringskort på
rejser.

Tjek disse forsikringer, før du tager på ferie
Familie/Indboforsikring – sikrer dig, hvis du bliver erstatningsansvarlig for
personskader ved uheld eller ulykke. Store børn er meddækkede på familiens
Familie/Indboforsikring, indtil de er 21/18 år, også når de flytter hjemmefra, så længe de
bor alene og ikke har fastboende børn.
Rejseforsikring – sikrer din hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade og
skal transporteres hjem.
Kører du selv til skisportsstedet, skal du også have bilforsikring med kasko. Uden kasko
får du ikke hjælp til fx bugsering/vejhjælp eller hjemtransport af køretøjet uden for
Danmarks grænser.
Har du kun ansvarsforsikring på din bil, kan du vælge at købe udvidet Tryg vejhjælp, så
får du også vejhjælp uden for Danmarks grænser (i Europa).
Husk også rødt/grønt kort.
Bestil rødt/grønt kort på www.tjm-forsikring.dk
Læs mere om Familie/Indboforsikring og Rejseforsikring på www.tjm-forsikring.dk

Det blå EU-sygesikringskort – godt at vide
I modsætning til det gule sundhedskort, har det blå EU-sygesikringskort en udløbsdato.
Når kortet er ved at udløbe, skal du selv bestille et nyt kort. Det kan du gøre på
www.borger.dk.
Vær også opmærksom på, at dine børn skal have deres egne EU-sygesikringskort.
Læs mere om det blå EU-sygesikringskort på http://huskdetblaa.dk/

Husk også rejseforsikring, når turen går til varmere himmelstrøg
Tjek selv, hvilken rejseforsikring du har brug for. Enkeltrejseforsikring, hvis du kun rejser
sjældent, Årsrejseforsikring, når du rejser flere gange om året, eller når rejsen går uden
for EU/EØS.
Læs mere om rejseforsikring på tjm-forsikring.dk
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Rejseforsikring – forhåndsgodkendelse ved kronisk sygdom eller moden alder
En rejseforsikring dækker kun akut opstået sygdom og skader eller tilskadekomst på
rejsen.
Er du kronisk syg, skal du have en forhåndsgodkendelse, hvis du har fået ændret i
din medicin, eller hvis din sygdom har krævet ekstraordinære lægeundersøgelser
inden for de seneste to måneder før din afrejse.
På vores rejseforsikring kræver man også en forhåndsgodkendelse, hvis
rejsedeltagerne er over 80 år. Hvor aldersgrænsen går, kan variere fra
forsikringsselskab til forsikringsselskab.
En forhåndsgodkendelse laves via SOS’s hjemmeside:
https://www.sos.dk/da/privat/paa-rejse/medicinskforhaandsvurdering
Vær opmærksom på, at der kan være andre forhold, der kræver en
forhåndsgodkendelse. Tjek dine forsikringsbetingelser, hvis du er i tvivl.

Rejseråd
Gør det svært for tyven
Når du er ude at rejse, står din bolig typisk tom. Her får du tre råd, som du kan overveje
at følge, hvis du vil gøre det svært for en eventuel tyv.
-

Har du Familie/Indboforsikring hos os, har du også mulighed for at få en billig
boligalarm.
Læs mere om Tryg Boligalarm www.tjm-forsikring.dk/plusfordele

-

Med DNA-kit, kan du DNA-mærke dine værdifulde ting.
Læs mere om DNA-mærkning
http://www.tjm-forsikring.dk/om-tjm/nyheder/dnamaerkning.html

-

Nabohjælp - fortæl dine naboer, at du skal ud at rejse, og bed dem holde ekstra øje
med din bolig,
Læs mere om Nabohjælp på http://www.nabohjælp.dk

Velkommen
Vi byder alle medlemmer af FOA Vendsyssel (tidligere FOA Brønderslev og FOA
Hjørring) velkommen.
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