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Når du som dansker rejser på ferie i Europa-området, 
dækker Den Offentlige Rejsesygesikring, så du kan blive 
behandlet, hvis du bliver syg eller kommer til skade i ferien.

Men rejsesygesikringen dækker ikke:
•	 Hvis	du	skal	transporteres	hjem	til	Danmark	på	grund	af	

sygdom/tilskadekomst.
•	 Hvis	din	ferie	bliver	ødelagt	på	grund	af	sygdom/ 

tilskadekomst.
•	 Hvis	din	bagage	bliver	forsinket.
•	 Når	du	rejser	uden	for	Europa.

Derfor er Tryg Gruppeforsikrings Årsrejseforsikring designet 
til at dække lige præcis der, hvor Den Offentlige Rejsesyge-
sikring ikke slår til.

Med Årsrejseforsikringen får du en god dækning, og samtidig 
den	nemmeste	og	billigste	løsning	for	dig	og	din	familie,	også	
selv om I ikke rejser så tit.

Du vælger selv om Årsrejseforsikringen skal dække i Europa 
eller	i	hele	Verden.	Hvad	du	vælger,	afhænger	af	jeres	rejse- 
vaner.

Årsrejseforsikring Europa
Dækker, som navnet angiver, hele året på rejser i Europa. 
Hver	rejse	kan	vare	op	til	60	dage,	og	dækker	alle	medlem-
mer af husstanden, også når I rejser uafhængigt af hinanden.

Årsrejseforsikring Verden
Dækker ligesom Årsrejseforsikring Europa, men i hele 
Verden.
Du kan også tegne Årsrejseforsikring Verden, hvis du er 
bosiddende	i	Grønland.

Hvilke lande hører under Europa?
Årsrejseforsikringen dækker som udgangspunkt altid ved 
rejse i Europa – i det samme område som Den Offentlige 
Rejsesygesikring, dvs. EU- og EØS-landene samt Schweiz. 
Grønland	og	Færøerne	er	også	omfattet,	samt	ferierejser	i	
Danmark.

Lande, som Tyrkiet, Egypten, Tunesien og Marokko er ikke 
omfattet	af	Årsrejseforsikring	Europa.	Hvis	du	skal	rejse	til	et	
af disse lande, har du brug for Årsrejseforsikring Verden. 

Nye Rejsetyper
Årsrejseforsikringen dækker nu også:
•	 Ferie	i	Danmark	–	Ødelagte	rejsedøgn	er	en	stor	skuf-

felse, uanset om du holder ferie på Bali eller Bornholm. 
 Derfor dækker vi også ferier i Danmark.
•	 Ferie	i	forbindelse	med	firmarejser	–	du	kan	roligt	nyde	

en forlænget weekend i en storby i forbindelse med en 
forretningsrejse. Årsrejseforsikringen dækker disse ferie-
dage. 

•	 Studieophold	–	Årsrejseforsikringen	dækker	når	du	 
studerer i udlandet.
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Du har brug for mere end dit syge sikrings bevis

Tryg Gruppeforsikring 
Klausdalsbrovej	601		|		2750	Ballerup
70	33	25	25		|		www.tryggruppeforsikring.dk
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Helårlige tilvalgsdækninger
Rejsegaranti
Dækningen tegnes som helårlig tilvalgsdækning til Årsrejse-
forsikring Europa, men er automatisk omfattet af Årsrejse-
forsikring Verden.

Dækningen sikrer dig enten en erstatningsrejse eller erstat-
ning	for	ødelagte	rejsedøgn,	hvis	du	ikke	kan	deltage	i	de	
planlagte aktiviteter på grund af fx et brækket ben, en 
forstuvning, en forvridning eller lignende skader på led og 
muskler. Du får også dækket udgifter til fx lejet sportsudstyr, 
sportsinstruktion og liftkort, som ikke kan refunderes. Rejse-
garanti	dækker	på	rejser	af	op	til	60	dages	varighed.

Afbestillingsforsikring
Forsikringen før du skal rejse
Dækker, når du må aflyse din rejse til udlandet eller din ferie-
rejse i Danmark.

Forsikringen	dækker	de	udgifter	som	rejsearrangøren	kan	
kræve betalt, hvis fx akut sygdom, skilsmisse, afskedigelse, 
dødsfald,	sygeeksamen,	brand	eller	lignende	forhindrer	dig	
i	at	rejse	–	og	den	dækker	også,	hvis	du	er	nødt	til	at	aflyse	
rejsen pga. fx terrorisme, naturkatastrofer eller epidemier, 
der	opstår	umiddelbart	før	din	indrejse	til	det	land/område,	
du	havde	planlagt	at	besøge.

Afbestillingsforsikringen dækker: 
•	 Rejsens	pris,	dog	maks.	76.798	kr.	(indeks	2014)	for	de	

forsikrede tilsammen.
•	 I	det	samme	område,	som	du	har	valgt	for	Årsrejseforsik-

ringen, og uanset rejsens varighed.

Hvornår har du brug for ekstra dækning?
Varer	rejsen	mere	end	60	dage	eller	går	rejsen	uden	for	
Europa,	kan	det	være	nødvendigt	at	tegne	tillæg	til	din	 
Årsrejseforsikring.

Tillægget gælder kun for den enkelte rejse, og for de per-
soner fra din husstand, der er med på rejsen.

Du har følgende muligheder
Når Årsrejseforsikring Europa er tegnet skal du tegne ekstra 
dækning, når rejsen
•		 varer	mere	end	60	dage	i	Europa.
•		 går	uden	for	Europa.

Når Årsrejseforsikring Verden er tegnet skal du tegne ekstra 
dækning, når rejsen 
•	 varer	mere	end	60	dage.

Med den ekstra dækning bliver din Årsrejseforsikring Verden 
udvidet i den ekstra rejseperiode.

Afbestillingsforsikring
Forsikringssummen	kan	forhøjes	ved	rejser,	hvor	rejsens	
pris overstiger dækningens maksimale forsikringssum på   
76.798	kr.	(indeks	2014).

Bagage, Privatansvar og Retshjælp
Tryg Gruppeforsikrings familieforsikring dækker bagage, pri-
vatansvar	og	retshjælp	på	rejser	i	op	til	3	måneder.	Herefter	
indgår dækningerne automatisk, når der er tegnet ekstra 
dækning. På den måde slipper du for at skulle betale ”dob-
beltdækning”.

Det dækker Årsrejseforsikringen 
Hjemtransport
Dækker hjemtransport til Danmark ved sygdom, tilskade-
komst	og	dødsfald.

 Hjemkaldelse
Dækker udgifter til hjemrejse, hvis et familiemedlem bliver 
akut	alvorlig	syg.	Er	du	kørt	på	ferie	i	egen	bil	i	Europa,	sørger	
vi også for at bilen og evt. campingvogn kommer hjem.

 Tilkaldelse
Dækker, at to personer kan rejse ud til dig, hvis du bliver 
alvorligt syg i udlandet.

Sygeledsagelse
Dækker, at dine medforsikrede rejseledsagere kan blive hos 
dig, hvis du bliver syg.

Erstatningsrejse
Giver en ny rejse, hvis du bliver indlagt på hospital i mere 
end	halvdelen	af	ferien.	I	tilfælde	af	hjemkaldelse	i	første	
halvdel af rejseperioden, kan du også få erstatningsrejse.

Ødelagte rejsedøgn
Hvis	du	ikke	kan	opnå	erstatningsrejse,	kan	du	få	erstatning	
for	ødelagte	rejsedøgn,	hvis	du	indlægges	på	hospital	i	mindre	
end halvdelen af ferien, eller bliver ordineret ro og hvile i og 
omkring ferieboligen.

Ferieboligsikring
Dækker ekstra udgifter til anden bolig, hvis ferieboligen ikke 
kan bruges pga. en skade.

Forsinket fremmøde
Dækker, hvis du uden egen skyld kommer for sent til et 
offentligt	eller	til	rejsearrangørens	transportmiddel.

Varigt mén, dødsfald eller tandskade
Dækker	varigt	mén,	dødsfald	eller	skade	på	tænder	på	grund	
af et ulykkestilfælde.

Overfald
Erstatning efter samme regler, som hvis du var blevet over-
faldet i Danmark.

Bagageforsinkelse
Dækker,	hvis	bagagen	er	forsinket	mere	end	5	timer.
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Dækning af selvrisiko
Betaler den selvrisiko på din indboforsikring, som forsik-
ringsselskabet eventuelt trækker fra ved en skade på baga-
gen.

Ansvar for skade på lejet feriebolig
Dækker, hvis du får et erstatningsansvar for skade på lejet 
feriebolig.

Sikkerhedsstillelse
Stiller sikkerhed, hvis der rejses krav mod dig pga. en tvist 
opstået på rejsen.

Redningshjælp
Dækker ekstra udgifter ved evakuering, hjemrejse og tilbage-
holdelse i tilfælde af krig, terrorisme, naturkatastrofer og epi-
demier. Desuden dækker forsikringen psykologisk krisehjælp 
og	udgifter	til	eftersøgning	og	redning.

Sygdom og transport
Dækker behandling ved sygdom eller tilskadekomst, når 
rejsen varer mere end 1 måned i Europa-området, eller 
rejsen går uden for Europa-området og der er tegnet Årsrej-
seforsikring Verden.

Dækker blandt andet udgifter til hospitalsophold og hospi-
talsbehandling, lægebehandling, lægeordineret medicin, 
transport til egnet behandlingssted og akut tandbehandling.

Praktiske oplysninger
Tilsyn og garantifond
Tryg Gruppeforsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet 
og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Dobbeltdækning
Når du tegner en forsikring, skal du være opmærksom på, at 
visse skader også kan være dækket af en anden forsikring.

Fx kan rejse- og afbestillingsforsikringer være inkluderet 
i	den	ferierejse,	du	har	købt	og	din	bagage	kan	også	være	
dækket på din familieforsikrings rejsegodsdækning. Som 
hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring.

Men er der tale om dækning på en ulykkesforsikring, livs-  
og pensionsforsikring og evt. også fra Den Offentlige Rejse-
sygesikring, kan der ved samme skade være mulighed for 
udbetaling fra flere personforsikringer. Fx kan dækning for 
personskader både være dækket på en rejseforsikring, ulyk-
kesforsikring og en livs- og pensionsforsikring.

Bestående sygdom
Hvis	du	har	en	bestående	sygdom,	dækker	forsikringen	
behandling af en akut forværring af sygdommen forudsat at 
den	har	været	i	stabil	god	fase	i	2	måneder.

Ved stabil god fase forstås, at tilstanden har været statio-
nær uden nogen form for forværring, som har krævet kon-
takt	til	læge	eller	har	medført	plan	om	yderligere	undersøgel-
ser eller hospitalsindlæggelse.

Hvis	du	er	i	tvivl	om	forsikringen	vil	dække,	kan	du	kontakte	
Tryg Gruppeforsikring. Ved rejser op til 1 måneds varighed 
inden for Europa-området, skal du dog henvende dig til Den 
Offentlige Rejsesygesikring. 
 
Gebyrer og afgifter
Sammen	med	prisen	for	forsikringen	opkræves	følgende	
gebyrer og afgifter:
•	 Opkrævningsgebyr	for	girobetaling	er	30	kr.	og	for	 

Betalingsservice	7	kr.
•	 Skadeforsikringsafgift	til	staten	skal	betales	efter	reglerne	

i "Lov om afgift af skadesforsikringer". Der er tale om en 
løbende	afgift,	der	vil	blive	opkrævet	sammen	med	for-
sikringen.

Forsikringsaftalens løbetid
Forsikringsaftalen gælder i et år og bliver automatisk fornyet, 
medmindre du eller Tryg Gruppeforsikring har opsagt aftalen 
forinden.

Opsigelse af forsikringsaftalen
Både du og Tryg Gruppeforsikring kan skriftligt opsige afta-
len med mindst 1 måned til hovedforfald.

Mod	et	gebyr	på	64	kr.	(indeks	2014)	kan	du	opsige	forsikrin-
gen	med	kun	30	dages	varsel	til	udløbet	af	en	kalendermå-
ned.

Opsiges	forsikringen	indenfor	det	første	forsikringsår	op-
kræves	et	supplerende	gebyr	på	256	kr.	(indeks	2014).	Belø-
bene	indeksreguleres.	Herudover	er	der	særlige	regler	for	
opsigelse i tilfælde af skade.

Ved skade
Tryg har egen alarmcentral og eget lægekorps, der er tilgæn-
geligt	24	timer	i	døgnet.	Så	uanset	hvornår	du	skulle	få	brug	
for det, er det let at komme i kontakt med os.

Hvis	du	får	brug	for	din	rejseforsikring,	skal	du	hurtigst	
muligt	rette	henvendelse	til	Tryg	Alarm	på	+45	44	68	82	00.	
Du kan også anmelde skaden på www.tryg.dk.
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Klagemuligheder
Er	du	ikke	enig	i	Tryg	Gruppeforsikrings	afgørelse,	så	kontakt	
afdelingen.

Hvis	du	efter	din	henvendelse	til	afdelingen	stadig	ikke	er	
tilfreds, kan du kontakte Kvalitets afdelin gen, som er Trygs 
klageansvarlige afdeling.

Adressen er:
Tryg 
Postkode	J22
Klausdalsbrovej	601
2750	Ballerup
E-mail: Kvalitet@tryg.dk

Fører	henvendelsen	til	Kvalitetsafdelingen	ikke	til	et	tilfreds-
stillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker	Heegaards	Gade	2
1572	København	V
Tlf.	33	15	89	00	mellem	kl	10.00-13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, 
som du kan få i Trygs Kvalitets afdeling eller hos Ankenæv-
net. Det koster et mindre gebyr.

Hvis	tvister	om	forsikringsaftalen	bringes	for	retten,	afgøres	
disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retspleje-
lovens regler om værne ting.

Få råd og vejledning hos os
Har	du	spørgsmål	om	forsikringen,	eller	har	du	behov	for	
mere information, er du velkommen til at kontakte os på  
tlf.	70	33	25	25	eller	e-mail	gruppe@tryg.dk.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Årsrejseforsikringen. I 

tilfælde af skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der er gældende. 

Forsikringsbetingelserne sendes samtidig med policen eller fås ved henvendelse til Tryg 

Gruppeforsikring.


