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Hos Thisted Forsikring får du en rejseforsik-
ring, der tager over, hvor det offentlige slipper.

Vores rejseforsikring dækker dine rimelige 
og nødvendige behandlingsudgifter ved akut 
sygdom og tilskadekomst, hjemtransport ved 
sygdom og dødsfald, og så har du adgang til 
vores alarmcentral 24 timer i døgnet. 

Vi har samlet alle fordele og skabt en unik 
rejseforsikring for at sikre dig den allerbedste 
dækning, når du rejser med Thisted Forsik-
rings rejseforsikring i kufferten.

Hvem er dækket. 
Rejseforsikringen dækker hele husstanden - 
herunder delebørn uden folkeregisteradresse 
hos forsikringstager samt udeboende børn 
under 21 år. Dog er udeboende børn under 
21 år kun omfattet af forsikringen, så længe 
de bor alene og ikke har fastboende børn hos 
sig.

Hvad er der dækning for?

Rejseforsikringen dækker både i tilfælde af 
sygdom og nødvendig hjemtransport, men 
også ved mange andre situationer, som er 
vigtige at have dækning for, når du er ude at 
rejse. Det er fx. ved:

 Sygeledsagelse med op til tre personer
 Tilkaldelse og sygeledsagelse
 Hjemkaldelse i forbindelse med syg pårø-

rende
 Lægevagt
 Feriekompensation, erstatningsrejse eller 

ødelagt ferie
 Behandlingsudgifter til kiropraktor, tand-

læge og fysioterapi m.m.
 Krisehjælp på stedet
 Evakuering
 Forsinket fremmøde
 Forsinket bagage

Afbestillingforsikring

Vi tilbyder en fordelagtig afbestillingsforsik-
ring som supplement til din Rejseforsikring 
- Verden.

Med vores afbestillingsforsikring er din hus-
stand dækket på alle rejser, hele året - det er 

og rejseselskabernes forsikringer fra gang til 
gang.

Forsikringen dækker dine forudbetalte ud-
gifter for rejsen, hvis du bliver forhindret i at 
tage afsted. Dette gælder fx. ved tilfælde af 
sygdom, tilskadekomst, dødsfald i familien 
og uventet fyring, eller andre tilfælde, som 
kunne kræve, at du bliver hjemme. 

Afbestillingsforsikringen dækker alle rejser 
i Danmark og udlandet. Den dækker også, 
hvis du er studerende og bliver forhindret i at 
rejse, fordi du skal til re-eksamen.

Udvalgte fordele ved en rejseforsikring 
hos Thisted Forsikring:

 Dækker hele husstanden, uanset hvor  
og hvornår I rejser.

  Dækker ferier på op til 60 dage.
  Ingen selvrisiko. 

Rejseforsikring
 - hele hustanden, hele verden, hele året!


