Rejseforsikring
Du har brug for en rejseforsikring, hvis du rejser uden for Danmark – også selvom det kun er en kort smuttur over grænsen.
Og det er både billigere og nemmere at købe en rejseforsikring,
der gælder hele året − fremfor at købe en rejseforsikring til hver
enkelt rejse.
DM Forsikrings rejseforsikring er et tilvalg til din indboforsikring
hos os. Den dækker blandt andet:
yy Hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade uden
for Danmark.
yy Lægehjælp og indlæggelse på hospital, hvis du bliver syg eller
kommer til skade.
yy Erstatningsrejse, hvis du bliver syg på rejsen og må indlægges
i mere end halvdelen af din ferie.
yy Forsinket bagage.
yy Ødelagte rejsedøgn, fx hvis en slem influenza betyder, at du må
tilbringe ferien på hotelværelset.

Vælg EU eller hele verden
Du bestemmer selv, hvilket område rejseforsikringen skal dække:
yy Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet. Dækker de første 60 sammenhængende dage på rejser uden for Danmark. Du kan se det
geografiske område på vores hjemmeside.
yy Rejseforsikring verden. Dækker de første 60 sammenhængende
dage på udenlandsrejser i hele verden inkl. Europa og Tyrkiet.

Dækker hele familien hele året
Rejseforsikring dækker hele familien, hele året, uanset hvor tit I
rejser, og hvordan I rejser. Og uanset om I holder ferie sammen
eller hver for sig. Dvs. at den dækker, når mor tager på venindetur
til Paris, når far tager på jagt i Polen, og når sønnen tager på
studietur til Rom.

Du kan vælge mere til
yy Afbestillingsforsikring. Det er rigtig ærgerligt, at skulle betale
for en ferie, man ikke kan komme afsted på. Afbestilling dækker
dine udgifter, hvis du må afbestille en rejse, fx fordi du bliver
akut syg, eller hvis der sker en ulykke eller dødsfald i din nærmeste familie. Afbestillingsforsikringen skal være købt, senest
8 dage efter at du har bestilt din rejse. Eller senest samtidig
med at du har betalt depositum for rejsen.
yy Ski og sport. Er du til aktiv ferie, så anbefaler vi, at du tilvælger
ski og sport. Så får du en ny ferie eller kompensation for ødelagte rejsedøgn, hvis du fx brækker dit ben på skiferien, vælter
af cyklen på mountainbike-ferien eller bliver smidt af hesten
på rideferien. Ski og sport dækker også fx lejet golfudstyr, skiudstyr og liftkort. Den dækker også, hvis du bliver nødt til at
aflyse din ferie, fordi du kommer til skade og ikke kan være
aktiv, som ferien kræver.

Ferie i Danmark er også dækket
Ferierejser i Danmark på minimum 3 overnatninger er også
dækket af rejseforsikringen. Det kan fx være ferie, hvor du lejer
sommerhus eller ferielejlighed ved et vandland.

Dansktalende alarmcentral
Hvis du pludselig står i en akut situation, hvor du er blevet syg
eller er kommet til skade, så er hjælpen kun et opkald væk. Du
kan ringe døgnet rundt og får altid en dansktalende person i røret.

Forsikring – kun for medlemmer
Dansk Magisterforening passer ikke kun på dit arbejdsliv.
Du kan også få forsikret alt fra indbo til dit kæledyr, og
det hele bliver skræddersyet til dine behov. Du betaler
altså ikke for noget, du ikke har brug for.

Ring til os på 72 24 41 45
dm.dk/forsikring

DM tilbyder forsikringer i samarbejde med GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 07.2017

