Værd at vide om Idrættens forsikringer

Idrætsrejseforsikring
IDRÆTSREJSE
Hvem er sikret
Idrætsrejseforsikringen omfatter alle, der rejser og opholder sig i udlandet på en idrætsrejse:
1. Idrætsudøvere
2. Ansatte (lønnede personer) og frivillige (ulønnede) ledere, trænere, instruktører og dommere
3. Udenlandske gæster (idrætsudøvere, ledere m.fl.) inviteret til Danmark af en forening eller et
forbund

Hvor dækker Idrættens rejseforsikring
Forsikringen dækker for grupperne 1 og 2 under idrætsrejser overalt i verden UDENFOR Danmark og for
gruppe 3 i Danmark. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på
bagage m.m. (se dog nedenfor under Dækningsbegrænsning).

Dækning
Dækning
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Hjem- og tilkaldelse, sygeledsagelse
Erstatningsperson2
Rejseafbrydelse
Bagageforsinkelse efter 4 timer
Sikkerhedsstillelse
100% invaliditet
Død
Ulykke
Død (personer u/18 år)
Tandskade
Bagage (klubbens)3
Tingskade
Personskade
Privatansvar Skade på lejet bolig
Retshjælp
Afbestilling4

Forsikringssum
Efter regning
Efter regning
Rimelige omkostninger
Rimelige omkostninger
Rimelige omkostninger
2.145 kr.
100.000 kr.
2.169.553 kr.
1.084.778 kr.
20.000 kr.
Efter regning
81.358 kr.
5.000.000 kr.
10.000.000 kr.
2.000.000 kr.
200.000 kr.
67.797 kr.

1

IdrætsUdøvere

Ledere &
trænere1

Gæster

Både ansatte og frivillige
Forsikringssummer pr. 1. januar 2018
Dette punkt gælder kun administrativt personale – herunder ansatte og frivillige ledere (ikke udøvere)
3
Privat bagage dækkes kun af egen indboforsikring/privat forsikring
4
Idrættens rejseforsikring inkluderer også dækning for udgifter som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en rejse må aflyses
inden afrejsen pga. f.eks. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald i nærmeste familie eller arrangementet (turnering, mesterskab mv.) i
udlandet aflyses af arrangøren.
2

Omfattet af forsikringen
Ikke omfattet af forsikringen
Omfattet af forsikringen, dog med begrænsninger
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Idrætsrejseforsikring
Dækningsbegrænsning
Den fælles, kollektive rejsegodsforsikring dækker en forenings rejsegods, f.eks. spilledragter
mv., op til den sum, som fremgår af skemaet på den foregående side. Derimod dækker
forsikringen ikke private ejendele såsom den rejsendes tøj, private ting og genstande,
f.eks. computer, mobiltelefon og øvrigt privat rejsegods. Sådanne ting m.v. vil normalt være
dækket af personens egen private indbo-/familieforsikring/årsrejseforsikring.
For så vidt angår bagageforsinkelse dækkes dette, uanset om der er tale om privat bagage
eller idrætsudstyr mv. ejet af en forening eller et forbund.
Rede penge, rejsechecks, billetter og værdipapirer erstattes kun ved brand, indbrudstyveri og
røveri med maks. 10.000 kr.
Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende erstattes kun ved brand, indbrudstyveri og
røveri.
Tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50% af forsikringssummen, dog maks. 15.000 kr.
Det blå EU-sygesikringskort
I stedet for det gule sundhedskort skal alle rejsende fra den 1. august 2014 tage det blå kort
med, når idrætsrejsen går til et EU-/EØS-land. Klik her for at komme til listen.
Det blå kort giver jer ret til sygehjælp på lige fod med borgerne i det land, I besøger.
Idrætsrejseforsikringen
Hvis du ikke er omfattet af Den offentlige rejsesygesikring, f.eks. fordi du rejser uden for
Europa, vil du altid være omfattet af idrætsrejseforsikringen, som derved sikrer, at du altid har
dækning for udgifter til behandling ved akut sygdom eller ulykker under en idrætsrejse.
Forsikringen dækker også udgifter til hjemtransport ved sygdom, tilskadekomst og dødsfald.

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 en 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 eller følge linket
https://selfservice.falckglobalassistance.com/dk/privat/mpa/tryg/ 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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Idrætsrejseforsikring

Nyttig viden inden og under rejsen
I skadetilfælde
Med hensyn til, hvordan du skal forholde dig, hvis du kommer til skade eller mister dine
ejendele på en idrætsrejse, henvises til dokumentet ’Hvis skaden er sket’:
Link til side med dokumentet – hvis skaden er sket.
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