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Få styr på rejseforsikringen til ferien:

Undgå dobbeltdækning af delebørn på rejsen
Juleferien står for døren, og for mange børnefamilier betyder det en tur udenlands – eller
planlægning af sommerens rejsemål. Det gælder også forældre med delebørn, som dog lige
bør tjekke forsikringsreglerne en ekstra gang inden afrejse. En undersøgelse fra Codan
viser nemlig, at forældre med delebørn har svært ved at finde ud af rejseforsikringsreglerne
– og flere tror, at der skal tegnes en ekstraforsikring, når delebørn skal med på rejsen.
Næsten hver anden forælder med delebørn er i vildrede over, hvilke forsikringsregler der gælder,
når børnene skal på ferie. Det viser en ny undersøgelse fra Codan. Mere end hver tredje (35
procent) af de adspurgte forældre med delebørn svarer, at de ikke ved, hvilken forsikring der
dækker, når barnet er ude at rejse med den anden forælder. Og hver tiende (10 procent) af
forældrene med delebørn tror, at der skal tegnes en særskilt forsikring, når delebarnet kun rejser
med den ene forælder.
Selvom barnets forældre ikke bor sammen, er det dog ikke sikkert, at der skal tegnes en ekstra
rejseforsikring. Ofte vil delebørn være dækket, hvis de er en del af blot den ene af forældrenes
rejseforsikring, også selvom den sikrede forælder ikke er med på rejsen. Men reglerne er meget
forskellige de enkelte rejseforsikringer imellem.
”En familiesituation med delebørn og nye partnere kan rejse nogle spørgsmål her op til juleferien,
hvis for eksempel delebarnet skal ud og rejse med den ene forælder, men har adresse hos den
anden forælder. For de traditionelle forsikringsselskaber gælder det ofte, at barnet er dækket, så
længe det er en del af bare én af forældrenes rejseforsikring. Uanset hvem barnet rejser med. Det
samme gælder, hvis barnet for eksempel rejser med sine bedsteforældre eller med skolen,”
forklarer Unn Wakefield, produktdirektør hos Codan Forsikring og uddyber:
”Ud fra vores undersøgelse kan vi også se, at der er en del af forældrene med delebørn, som
risikerer at overforsikre børnene, når de skal på ferie – fordi de tror, at der skal tegnes en særskilt
rejseforsikring. Og det er naturligvis en ærgerlig udgift, hvis det slet ikke er nødvendigt. Derfor bør
man tjekke med sit forsikringsselskab, hvordan delebørn er dækket, inden man tager på ferie.”
Tjek din rejseforsikring inden afrejse
Det kan altså give god mening at gå rejseforsikringen efter i sømmene, både så man er sikker på,
at alle er dækket, og så man undgår at købe en unødvendig ekstraforsikring.
Og det er faktisk ikke kun forældre med delebørn, der bør tjekke rejseforsikringsreglerne en ekstra
gang. Siden den 1. august 2014 har det gule sundhedskort nemlig ikke dækket på rejser uden for
Danmark. Fremover gælder det nye blå EU-sygesikringskort, som borgere selv skal bestille hos
Borgerservice eller på nettet. Desuden dækker det blå EU-sygesikringskort ikke på samme måde
som det gule.
Det blå kort gælder kun i EU og EØS-lande og dækker for eksempel ikke hjemtransport eller
adgang til alarmcentral. Kortet dækker slet ikke uden for Europa. Her er det ens private
rejseforsikring, der skal dække. Unn Wakefield fra Codan anbefaler derfor, at de danske forældre
undersøger med deres forsikringsselskab før rejsen, hvordan de er dækket.

Presseinformation november 2014

Gode råd inden du rejser på ferie


Tjek hvordan dine delebørn er dækket under din, din samlevers eller den anden forælders
rejseforsikring.



For traditionelle forsikringsselskaber gælder det ofte, at delebørn er dækket, så længe de
er en del af én af forældrenes rejseforsikring. Nogle steder skal delebørn dog være skrevet
specifikt ind i rejseforsikringen for at være dækket. Hos Codan er delebørn dækket, så
længe én af forældrene – biologiske forældre eller bonusforældre – har en rejseforsikring,
uafhængigt af hvor delebørnene har folkeregisteradresse, og hvem børnene rejser med.



Fra den 1. august 2014 dækker det gule sundhedskort ikke på rejser uden for Danmark.
Fremover gælder det nye blå EU-sygesikringskort. Husk derfor det blå EU-sygesikringskort,
når du rejser i Europa. Alle i familien skal have sit eget blå EU-sygesikringskort.



Med det blå EU-sygesikringskort får du kun den behandling, der gælder for borgerne i det
land, du rejser i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det
gælder for borgerne i det pågældende land.



Vær opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort ikke dækker hjemtransport eller
adgang til alarmcentral. Her skal du have en privat rejseforsikring.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov på vegne af Codan. Der er i alt
gennemført 1.013 CAWI-interview med danskere i alderen 20-60 år med hjemmeboende børn, i
perioden 27. august-2. september 2014, heraf er 281 forældre med delebørn.
For yderligere oplysninger
Kia Pedersen, PR-ansvarlig, mobil: 30 37 85 28 / e-mail: kip@codan.dk
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.

