
Fejler du – før du rejser – noget, du måske skal til lægen med senere, er det vigtigt, at du 
får afklaret din forsikringsdækning med os. 

 }  Rejseforsikring: Søg om forhåndsgodkendelse, før du rejser 
Ved du ikke, om du har brug for en forhåndsgodkendelse, før du rejser, kan du tage 
en test på danskeforsikring.dk/rejseklar 
 
Viser testen, at du har brug for en forhåndsgodkendelse: 
Kontakt Rejsehjælp, Danske Forsikrings alarmcentral, tlf. 44 74 50 00  

 }  Afbestillingsforsikring: Søg om forhåndsgodkendelse, før du bestiller rejsen 
Vil du vide på forhånd, om vi vil dække dine udgifter, hvis du må afbestille din rejse: 
Kontakt Danske Forsikring, Rejseskade, tlf. 44 74 70 23 

I disse tilfælde skal du søge om forhåndsgodkendelse
Du skal søge om forhåndsgodkendelse ved hver enkelt rejse for at være  
dækket, hvis:

 }  Du er syg eller fejler noget, du måske skal til lægen med senere

 }  Du har været syg for nylig

 }  Du har en lidelse, der ikke er stabil 

Har du en kronisk sygdom eller eksisterende lidelse, eller lider du af en anden alvorlig 
eller uhelbredelig sygdom, skal du søge om forhåndsgodkendelse, hvis du inden for de 
seneste 2 måneder:

 }  Har været indlagt på et hospital

 }  Har fået ændret din medicinering

 }  Har været hos lægen ud over almindelig kontrol

 }  Er blevet henvist fra lægen til yderligere vurdering eller behandling

 }  Er blevet dårligere, uden at du har søgt læge, selv om det reelt var nødvendigt

 }  Er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg

 }  Har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling

 }  Kendte til behandlingsbehovet, inden du bestilte forsikringen eller rejsen

Du behøver ikke vores tilladelse til at rejse, hvis du har en kronisk sygdom, som  
fx astma eller sukkersyge, og sygdommen er stabil.

Hvad kan du forvente, hvis du søger forhåndsgodkendelse?
Når du søger om forhåndsgodkendelse, kan du forvente et af disse svar:

 }  Ubetinget forhåndsgodkendelse: Du er fuldt dækket for din lidelse og  
eventuelle følger

 }  Forhåndsgodkendelse med klausul: Der vil være undtagelser for dækningen  
ved visse lidelser, men du er dækket for al anden akut sygdom og pludselig tilskade-
komst

 }  Afslag: Din rejseforsikring dækker ikke den aktuelle rejse

Du skal have vores forhåndsgod-
kendelse til at rejse eller købe en 
rejse, hvis du er syg på en måde, 
der gør, at du måske får brug for 
en læge.

Rejseforsikring

FORHÅNDSGODKENDELSE: 
OM SYGDOM OG REJSE-
FORSIKRING
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Vi arbejder døgnet rundt og 
er altid klar til at hjælpe dig. 
Brug hjemmesiden eller bare 
ring — døgnet rundt.

Vidste du at ...

- en del af Topdanmark

Forhåndsgodkendelse  
rejseforsikring - tag testen

danskeforsikring.dk/ 
rejseklar

Forhåndsgodkendelse  
afbestillingsforsikring:

44 74 70 23 

Danske Forsikring
Borupvang 4
2750 Ballerup

Kontakt


