Rejsekort
Har du brug for et rejsekort til din Årsrejse-, Enkeltrejse- eller Internationale Personforsikring, kan du udskrive det her på siden.

Nyttige telefon nr.
Rejsekortet indeholder nyttig information, hvis uheldet er ude, bl.a. din rejseforsikrings police nr. og kontakt muligheder til Tryg og vores
alarmcentral.

Tryg Alarm
Vi er kun et telefonopkald væk – uanset hvor i verden, du rejser.

Hjælp 24/7
Vi sidder klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Eget lægekorps
Vi har eget lægekorps, der altid sikrer, at du får den rette behandling.

Internationalt netværk
Vi har et stort internationalt netværk af hospitaler, rejsebureauer, ambulancefly, ambulance- og andre assistance- selskaber. Det sikrer
en effektiv og kvalificeret hjælp i det område, hvor du befinder dig.

Tryg Alarm på rejsen
Her kan du se en nogle af de ting vi kan hjælpe med, hvis uheldet er ude, når du er på rejse.
• Kontakt til sygehuse/hospitaler
• Behandlingsgarantier – så du ikke behøver at lægge penge ud ved hospitalsbesøg
• Rådgivning om medicin, sygdomssymptomer m.m.
• Hjemtransport til Danmark ved sygdom
• Hjemtransport til Danmark ved sygdom eller tilskadekomst hos dine nærmeste pårørende
• Tilkaldelse af pårørende ved sygdom
• Tæt kommunikation med dig og dine pårørende gennem hele forløbet

Sådan gør du
Skriv police nr. på din Årsrejse- eller Enkeltrejseforsikring samt dit navn på kortet. Print siden ud og klip derefter kortet ud efter den
stiplede linje. Buk derefter kortet og gem det i din pung.
Du har nu altid nyttige kontaktoplysninger til Tryg Alarm og Rejseskade, hvis uheldet er ude på rejsen.

Har du brug for akut hjælp eller
betalingsgaranti så kontakt Tryg Alarm.
In case of an injury, damage or loss,
or if you need acute assistance, please
contact Tryg Alarm, which will
provide for necessary payment
guarantee.
Tryg Alarm
Phone:
Fax
E-mail:

(24 hours service)
+45 44 68 82 00
+45 44 68 83 00
alarm@tryg.dk

Er du forhindret i at rejse, eller er
du kommet hjem fra en rejse og vil
anmelde en skade, så kan du gøre
det på tryg.dk eller ved at kontakte
Rejseskade i Tryg.

Travel Insurance
Policy No.:

Rejseskade
Telefon nr.

man.-tors. 8-17
fre. 8-16
44 20 26 77
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Insured:
The policyholder is insured in Tryg. Ovenstående er forsikret i Tryg.

