
�

Presseme
 
 
 
 
 
15. juni 20
 

Har dit
 
Sommerf
ferierejse
med en s
om. Og så
pludselig
 
Det er form
sommertøj
måneder f
vil sikre di
 

‐ Vi o
hvo
elle
kan
hos
hos

 
Hun under
give den m
 

‐ Det
rejs
bih
flys
du 
væ

Hun komm
forhåndsgo

 
• Du ska

lunge- 
helbred
 

• Du ska
arm in
mobil. 
helet, o
 

• Du ska
sygehu
der er 

eddelelse 

015 

t forsik

ferien står
er. Men hv
ygdom ell
å kan ferie
 ikke dæk

mentlig det
jet op fra k
før din rejse
g, at din re

oplever des
or de tager 
er skade bli
n også blive
spitalsbesøg
s Tryg.  

rstreger, at
medicinske 

t betyder s
se på ferie,
ulebetænd
selskab i sin
 er syg. Me

ære sket væ

mer derfor m
odkendelse

al søge, hvi
 eller hjerte
d, når din a

al søge, hvi
den for to m
 Du skal i d
og du er fu

al søge, hvi
usvæsnet e
veloverståe

 

kringsse

r for døren
vert år kom
ler skade, 
en hurtigt

kker.  

t sidste, du
kælderen. M
e, skal dit f
ejseforsikrin

sværre hve
 som en se
iver forvær
e en meget
g, medicin,

t hverken e
 forhåndsgo

elvfølgelig 
, hvis du fo
else inden 
n gode ret 
n reglen fo

æsentlige æ

med en ræ
e, og hvorn

s du har en
esygdom, f
almene tilst

s du har få
måneder fø

dette tilfæld
uldt mobil ig

s du afvent
eller afvente
et, og du ig

elskab g

n og rejseb
mmer flere
 som de ha
 blive en t

 tænker på
Men er du s
forsikringss
ng dækker 

rt år, at de
elvfølge, at 
rret under d
t dyr affære
, hjemtrans

ens praktise
odkendelse

ikke, at du
or eksempe
for de sene
til at afvise

or, hvornår 
ndringer i d

kke gode to
år det ikke

n alvorlig lid
fordi der ka
tand i forve

et behandl
ør din afrejs
de også kon
gen er det i

ter eller er 
er en opera
gen er rask

godken

branchen 
e dansker
ar glemt a
trist og dy

å, når du hi
syg eller ko
selskab fakt
 dig, når du

er er nogen
 deres rejse
deres rejse
e for patien
sport og så

erende læg
e, det er ku

 skal haste
l har haft in
este to mån
e, at du må
 du skal søg
dine helbre

ommelfinge
e er nødven

delse. Det 
an være risi
ejen er svæ

ing for en s
se, og du s
ntakte flyse
ikke nødve

 i gang med
ation. Hvis 
k, er det de

ndt din 

melder om
e galt afst
at informe
yr fornøjel

ver kuffert
ommet alvo
tisk give di
u har forlad

, der komm
eforsikring 
. Og det ød

nten, der se
 videre, for

e eller syge
n forsikring

e til telefone
nfluenza, v
neder før d
å gå ombord
ge om forh
dsforhold, 

erregler for
ndigt: 

kan for eks
iko for, at e

ækket.  

skade, for e
stadig har b
elskabet ind
ndigt.  

d et større 
du har gen
rimod ikke 

somme

m rekord i 
ted, fordi d
ere deres f
se, når rej

en ned fra 
orligt til ska
g grønt lys 

dt landet.  

mer i klemm
dækker, hv

delægger ik
elv skal bet
rtæller Bent

ehusperson
gsselskaber

en for at tje
æret forkø
in rejse. Til
d på flyet, 
åndsgodke
forklarer Be

r, hvornår d

sempel vær
en rejse ka

eksempel e
bandage på
den afrejse

udrednings
nemgået e
 nødvendig

erferie?

 antal solg
de rejser p
forsikrings
jseforsikr

 loftet og 
ade inden fo
 til at rejse

me på dere
vis deres sy
kke bare fe
tale alle udg
te Dyrlund,

nale af noge
rnes læger.

ekke, om d
let eller ha
l gengæld e
hvis du rej
ndelse er, 
ente Dyrlun

du skal søg

re kræft ell
n forværre

et brækket 
 og ikke er
. Er brudde

sforløb i 
en mindre o
t.  

?  

gte 
på ferie 
sselskab 
ingen 

or to 
e, hvis du 

s ferie, 
ygdom 
rien, det 
gifter til 
, cheflæge 

en art kan 
. 

du kan 
ft 
er dit 
ser, når 
at der skal 
nd. 

e om 

er en svær
 dit 

ben eller 
r fuldt 
et derimod 

operation, 

 

 

r 

 



�

 
• Du ska

hvis de
søge, h

 
• Du ska

hvis du
også tj
afbesti
på rejs

 
• Hvis du

en kro
måned
sygdom

 
• Du ska

inden f
 

Du skal sø
elektronisk
en sikkerh
 

Kontakt: 

For yderlig

Tanja Fred

Mobil: +45

Mail: Tanja

 

Om Tryg 
Tryg er Da
nordisk for
skabe tryg
3.600 med
Copenhage
årligt udde
 
 
 
 
�

al søge førs
er sker væs
hvis du bar

al søge, hvi
u er gravid,
jekke regle
illingsforsik
sen.  

u er kronisk
nisk sygdom

der før din a
m inden for

al søge, hvi
for to måne

øge om forh
k.  Er du i t
hedsskyld te

 

gere oplysn

deriksen, pr

5 51 95 77 

a.frederikse

 
anmarks stø
rsikringsko
ghed og væ
darbejdere 
en, og 60 p
eler omkrin

ste gang, du
sentlige æn
re skal en s

s du er gra
, inden du b
rne for gra

kring dække

k patient, s
m. Det ska
afrejse.  Du
r to månede

s du er kro
eder før din

håndsgodke
tvivl, om hv
esten her: 

ninger konta

ressetalsma

 78 

en@tryg.dk

ørste forsik
ncern med 

ærdi for sine
 tryghed fo
provent af a
ng 500 mio.

u rejser eft
ndringer i d
muttur ove

avid, og din
bestiller rej
vide hos de
er for eksem

skal du ikke
l du kun, h

u skal derim
er inden, d

onisk patien
n afrejse m

endelse sen
vorvidt, det
https://mf.

akt venligst

and 

k 

kringsselska
 aktiviteter
e kunder, m
r flere end 
aktierne eje
. DKK til try

ter du er fy
ine helbred

er grænsen

n graviditet 
jsen, eller h
et rejsesels
mpel ikke, 

e søge om f
hvis har fåe
mod altid sø
u skal afste

nt og får for
en ikke, hv

nest fem hv
t er nødven
.sos.eu/#in

t: 

ab og det n
r i Danmark
medarbejde
 2,7 million
es af Trygh
yghedsskab

ldt 80 år, d
dsforhold. D
 til for ekse

 har været 
hvis du bliv
skab, du ha
hvis rejses

forhåndsgo
t ny eller a
øge, hvis d
ed  

retaget væ
vis det kun 

verdage før
ndigt i forho
ntro 

næststørste
k, Norge og
ere og aktio
ner kunder. 
hedsGruppe
bende form

derefter er d
Det er dog 
empel Tysk

 komplicere
ver det, før 
ar valgt. Din
elskabet af

odkendelse 
kut behand
u får konsta

sentlige me
gælder min

r, du rejser,
old til det, d

e selskab i N
g Sverige ar
onærer. I 20
 Tryg er no

en smba, de
mål. 

det kun nø
ikke nødve

kland eller S

et. Det gæl
 du skal rej
n 
fslår at tage

 alene fordi
dling inden 
tateret en k

edicinændr
ndre juster

, og det for
du fejler, s

Norden. So
rbejder Try
014 sikrede
oteret på Na
er via Tryg

dvendigt, 
endigt at 
Sverige.  

der både, 
jse. Du bør

e dig med 

i, du har 
 for to 

kronisk 

ringer 
ringer.  

regår i dag 
å tag for 

om ledende 
yg for at 
e Trygs 
asdaq 
Fonden 

r 

 

 


