
Rejseforsikring /  
Travel insurance

Har du brug for hjælp?
På rejsen Før rejsen

 Alarmcentral - åbent hele døgnet / Emergency centre - open 24 hours:

+45 70 21 80 90
Email: alarm@gfforsikring.dk

Hvis du ringer til GF Forsikrings alarmcentral:

11 Oplys policenummer og folkeregisteradresse  
22 Fortæl at du har rejseforsikring i GF Forsikring
33 Oplys, hvor du befinder dig - by og land  
44 Oplys årsagen til din henvendelse

When assisting the card holder – please call the number  
above and state the following:

11 Your policy number and registered address
22 That you have a travel insurance with GF Forsikring 
33 Which city and country you are currently in
44 What you need assistance with

•  Hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen,  
så vis hospitalet eller lægen dette rejsekort. Der står, 
hvem de skal kontakte for at få mere at vide om, 
hvordan din rejseforsikring dækker dig 

•  Alarmcentralen i Danmark er bemandet døgnet 
rundt. Ring på + 45 70 21 80 90

•  Har du spørgsmål til rejsekortet eller generelt til  
din rejseforsikring, så er du velkommen til at ringe  
til GF Forsikring på +45 70 21 70 00 

•  Opholder du dig i et EU-land eller i Norge, Island, 
Liechtenstein og Schweiz, så husk også at vise dit  
blå EU-sygesikringskort, når du kontakter et 
offentligt behandlingssted 

•  Bliver du behandlet af en læge på rejsen, så husk at få 
en kvittering, hvis du selv betaler for behandlingen

•  Hvis din kuffert, rygsæk eller lignende bliver væk eller 
skadet i flyet eller i bussen, så bed om at få dokumen-
tation fra fly- eller busselskabet

•  Tyveri, overfald og hærværk skal anmeldes til det 
lokale politi ellers dækker forsikringen ikke. Det er 
vigtigt at få en kvittering for anmeldelsen

•  Hvis du mister eller får stjålet dine kreditkort, så ring 
til din bank og få dem spærret med det samme. Uden 
for åbningstid kan du ringe til Nets på +45 44 89 29 29 
(Dankort, Visa/Dankort) +45 44 89 27 50 (Mastercard og 
Maestro)

•  Det er vigtigt at sørge for dokumentation for alle  
udgifter, du vil have dækket

•  Hvis dit policenummer ikke er påført dette kort, så 
husk at påføre det selv. Medbring kortet på rejsen

•  Se i dine forsikringsbetingelser præcist, hvad din 
rejseforsikring dækker og i hvilke lande. Måske har du 
behov for at udvide dækningen

•  Læs Udenrigsministeriets rejsevejledning med aktuelle 
råd og oplysninger til alle rejsende på www.um.dk

•  Alle rejsende skal, hvis muligt, medbringe et gyldigt 
blåt EU-sygesikringskort på rejsen. Kortet er gratis og 
kan bestilles på www.borger.dk. Det tager 2-3 uger. På 
www.borger.dk kan du også læse nøjagtigt, hvad det 
blå kort dækker

•  Har du en eksisterende eller kronisk sygdom, så kan 
det være nødvendigt at få en medicinsk forhånds-
vurdering, inden du rejser. Det betyder, at det skal 
afgøres, om du også er dækket (helt, delvist eller ikke), 
hvis din sygdom kræver behandling under rejsen.  
Læs mere www.sos.dk

•  Hvis du har behov for at have medicin med på rejsen,  
så vær opmærksom på, at din medicin kan have et an-
det navn i udlandet. Derudover bør du pakke livsvigtig 
medicin i håndbagagen. På www.um.dk kan du få mere 
at vide om pillepas eller medicinattest
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Policenummer / Policy number:

www.gfforsikring.dk/jyskebank-rejseforsikring


