Hvis skaden er sket

Idrætsrejse

IDRÆTSREJSE
Forsikringens policenummer: 654-1.440.938.828
Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Tryg Alarm på:
Telefon +45 44 68 82 00
Telefax +45 44 68 83 00

Skadeanmeldelse kan fås hos Trygs skadeafdeling, eller du kan downloade den via dette link:
Download anmeldelse.
Den udfyldte anmeldelse fremsendes på mail til udland.skade@tryg.dk

Hvordan forholder I jer i skadetilfælde?
Tyveri
I tilfælde af tyveri, røveri eller brand skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed. Dokumentation
for anmeldelsen skal indsendes til Tryg sammen med skadeanmeldelsen.
Bagage
Hvis foreningens indskrevne bagage/rejsegods er forsvundet, skal dette anmeldes overfor transportøren
– f.eks. flyselskab. Kvittering for anmeldelsen skal indsendes til Tryg sammen med skadeanmeldelsen.
Sygdom
Det er en betingelse for Trygs erstatningspligt, at der fra den behandlende læge på stedet modtages en
erklæring indeholdende nøjagtig diagnose på latin samt oplysninger om lægeordineret medicin således,
at Tryg kan afgøre, om erstatningskravet er dækket af idrætsrejseforsikringen.
Lægeerklæringen, bilagt kopi af eventuelle recepter og originalregninger for de udgifter der ønskes
erstattet, sendes sammen med anmeldelsen.
Hospitalsindlæggelse eller ekstraordinær sygetransport skal meldes til Tryg Alarm.
Hvis akut alvorlig sygdom/tilskadekomst medfører hospitalsindlæggelse, skal Tryg underrettes senest
dagen efter indlæggelsen. Om nødvendigt kan Tryg stille garanti eller fremsende betaling.
Forhåndsvurdering
Når en deltager i en planlagt idrætsrejse for nylig er blevet opereret, eller har modtaget behandling mod
en sygdom, kan der blive behov for, at Trygs samarbejdspartner Falck Global Assistance
forhåndsvurderer deltageren før afrejse for at sikre fuld forsikringsdækning undervejs.
Du skal have forhåndsvurdering hvis:

Du har en kronisk sygdom, som ikke har været stabil inden for de seneste 2 måneder, før du skal
rejse, dvs. du har været indlagt på hospital eller fået foretaget store ændringer i din medicin,
eller der er planlagt yderligere undersøgelser.

Du har inden for 2 måneder, før du skal rejse, været indlagt på hospital på grund af akut sygdom
eller tilskadekomst.

Du har en alvorlig sygdom, som påvirker din almene tilstand.
Har du brug for en forhåndsvurdering, skal du ringe til Falck Global Assistance på +45 44 20 46 55
og få en vurdering af din konkrete situation. Når du har talt med Falck Global Assistance og søgt om en
medicinsk forhåndsvurdering, får du enten at vide, at du kan rejse uden forbehold eller, om du får et
forbehold for den konkrete sygdom/lidelse.
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Afbestilling
Hvis en idrætsrejse må aflyses pga. f.eks. akut sygdom, eller hvis en turnering mv. aflyses af
arrangøren, er der mulighed for at få dækket de udgifter, som er betalt til rejsearrangøren m.fl.
Til brug for sagens behandling skal Tryg se dokumentation for, at rejsen er købt og betalt samt, hvilke
udgifter der ikke bliver refunderet af rejsearrangøren m.fl.
Herudover skal det dokumenteres, hvorfor rejsen er blevet aflyst. Er det pga. en skade eller sydom, skal
Tryg have dokumentation fra udøverens læge for, hvornår skaden/sygdommer er opstået.
Er årsagen at en kamp, stævne, mesterskab eller lignende er blevet aflyst af arrangøren, skal dette
ligeledes kunne dokumenteres.
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