Fold 2

Police-nr.: ____________________
Rejseforsikring Verden
Ved anden form for assistance kontakt LB Forsikring.
Find kontaktinformation på lbforsikring.dk eller på
vores app.
The insurance covers all reasonable, customary and
usual medical expenses incurred by the insured in case of
acute serious illness, injury, death and repatriation.

I tilfælde af alvorlig sygdom/hospitalsindlæggelse
kontakt:

In case of acute, serious illness, injury, death and possible repatriation notification should be made immediately to our 24 hours emergency service LB Group Alarm.

LB Group Alarm
Tel +45 7015 5500 (Alternativt +45 44 87 44 73)
Fax +45 7026 1402
E-mail lbalarm@lb.dk

The holder of this insurance card is insured world wide.

– print selv og tag med på rejsen

World Wide Annual Multi Trip Travel Insurance

Rejsekort & gode råd
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Før rejsen
•
•
•
•
•
•

På rejsen

Læs rejsevejledninger på hjemmesiden www.um.dk.
Husk at alle i husstanden skal medbringe et blåt
EU-sygesikringskort på rejser i EU. Bestil kortet på
borger.dk.
Download vores app med gode råd til rejsen.
Pak værdigenstande og livsvigtig medicin i håndbagagen. Vær opmærksom på, at medicin kan have
et andet navn i udlandet.
Bilferie i udlandet: Læs mere på vores hjemmeside.
Har du en kronisk sygdom, eller har du været til
læge inden for de sidste 2 måneder, kan du have
brug for for en forhåndsgodkendelse. Tag en test på
vores hjemmeside.
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•
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Brug for hjælp
• Bliver du syg eller kommer til skade på ferien, så vis
hospital eller læge dit rejsekort. Der står, hvem de
skal kontakte om din dækning. Husk også at vise det
blå EU-sygesikringskort på rejser i EU.
• Vores alarmcentral er døgnbemandet.
• Har du brug for en anden form for assistance i hele
verden, fx tyveri, kontakt os. Se tlf. nr. og åbningstider på vores hjemmeside eller app.

•

Bliver du behandlet af en læge på rejsemålet, så få
en lægeerklæring og dokumentation for evt. egenbetaling.
Anmeld tyveri til det lokale politi og få dokumen
tation for anmeldelsen. Spær stjålne kreditkort.
Bliver din bagage beskadiget under transport med
fly eller bus, så få en skaderapport af fly- eller busselskabet, og send den til os.
Få en skaderapport af flyselskabet ved forsinket
bagage og dokumentation for dato og tidspunkt for
udleveringen af bagagen. Send det og kvittering for
evt. erstatningskøb til os.
Er din kaskoforsikrede bil skadet eller stjålet, så ring
til SOS International A/S på +45 7010 5050.
Ved uheld med bilen skal du få navn og adresse på
modparten, modpartens forsikringsselskab, politiet
og vidner. Derudover skal du have modpartens policenummer og bilens registreringsnummer. Skriv aldrig under på en fælles skadeanmeldelse, medmindre
du ved, hvad din underskrift gælder.
Køb en ansvarsforsikring hos udlejeren før leje af
jetski. Din ansvarsforsikring dækker ikke her. Det
gælder også andre former for motoraktivitet.

