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Ferievaner:

Svigerforældrene skal helst blive hjemme
Feriesæsonen er over Danmark. Snart går turen sydpå, men det betyder ikke nødvendigvis
glædeligt samvær med hele familien. En undersøgelse fra Codan viser nemlig, at næsten
hver femte dansker foretrækker at holde ferie uden svigerforældrene.
Codans undersøgelse viser, at størstedelen af danskerne (56 %) skal af sted med den nære
familie på deres næste ferie. Og adspurgt til, hvem danskerne helst IKKE vil på ferie med, svarer
hele 18 %: svigerforældrene. Den eneste anden kategori, som er mere upopulær end
svigerforældrene, er kollegaerne. Næsten hver tredje dansker (28 %) vil ikke på ferie med
kollegaerne.
”Når vi skal på ferie, vil vi gerne slappe af, og vores undersøgelse kunne tyde på, at danskerne
ikke mener, det er særligt afslappende at have svigerfamilien med – eller kollegaerne for den sags
skyld,” siger Pernille Dahl, produktspecialist hos Codan. ”Ferien er som regel vores mulighed for at
koble af og være sammen med hinanden uden stress og jag, så det er vigtigt for os, at tingene
sker så gnidningsløst som muligt.”
Vi bruger jævnligt rejseforsikringen i udlandet
Codans undersøgelse viser desuden, at næsten hver fjerde dansker (24 %) har været syg eller
haft brug for lægehjælp på ferien. Men med det nye blå EU-sygesikringskort ændres dækningen
fra 1. august, således at danskere er dækket under samme vilkår som borgerne i det pågældende
EU/EØS-land. Danskerne kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det også
gælder for beboerne i det land, vi er på ferie i. Det blå kort dækker for eksempel heller ikke
hjemtransport og hjælp via døgnåben alarmcentral i Danmark. Derfor er det en god ide, at de
rejselystne danskere får gennemgået deres nuværende rejseforsikringsdækning.
Næsten hver femte dansker (18 %) har nemlig haft brug for deres rejseforsikring de seneste fem
år, men hver tredje (33 %) af de adspurgte danskere har alligevel ikke en helårsrejseforsikring hos
et forsikringsselskab.
”Det er slående, at hver tredje danske ikke har en helårsrejseforsikring, når tallene viser, at så
mange har haft brug for den de sidste fem år. Nogle vil naturligvis være dækket gennem enkeltrejseforsikringer købt til den specifikke rejse. Jeg vurderer dog stadig, at tallet er højt, når så
mange har haft brug for deres rejseforsikring de sidste fem år,” siger Pernille Dahl.
Uddrag fra Codans undersøgelse







56 % af danskerne vil helst på ferie med deres nære familie
Danskerne vil helst ikke på ferie med deres kollegaer (28 %) og svigerforældre (18 %)
Næsten hver fjerde dansker (24 %) har været syg eller haft brug for lægehjælp på ferien
Næsten hver femte (18 %) har haft brug for deres rejseforsikring de seneste fem år
Hver tredje (33 %) har ikke en helårsrejseforsikring hos et forsikringsselskab
Kun 45 % har en rejseforsikring, der dækker hele verden

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.006 CAWIinterviews med danskere i alderen 21-64 år i perioden 26.-29. maj 2014.
Hvem skal du holde ferie med? Tjek Codans rejsetest på Facebook
TÆNK har kåret Codans Verdensrejseforsikring til ’Bedst i test’. I den anledning kan man på
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Codans Facebookside teste hvem af ens Facebookvenner, der vil være den ultimative
rejsekammerat. Over 6.000 har taget testen indtil nu. Læs mere og tag testen her:
www.facebook.com/codanforsikring
Yderligere oplysninger
Kia Pedersen, PR Manager hos Codan Forsikring, tlf. 30 37 85 28
For kundehenvendelser
Kontakt os på telefon: 33 55 55 50
Om Codan Forsikring
Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske
husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af
Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er
i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens
største forsikringsselskaber med 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde med CSR
her. Læs mere om Codan på www.codan.dk.

