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Få en god og sikker skirejse
Hvert år tager cirka en halv million danskere på skiferie,
og netop nu er det højsæson. En skiferie er en fantastisk oplevelse, men for nogle ender ferien desværre
med et uheld. Sidste år var der således alene i februar
21,7 procent flere skader sammenlignet med året før,
rapporterer SOS. Derfor er det en god idé, at du dobbelttjekker dine forsikringer og dækning for eventuel hjemtransport, før rejsen begynder.
”Mange tror fx, at de kan få dækket deres hjemtransport via
sygesikringen, hvis de kommer ud for et skiuheld i Østrig.
Det Gule Sygesikringskort dækker dog kun hjemtransport
i de nordiske lande, så hvis skiferien går uden for Norden,
skal der tegnes en rejseforsikring,” siger Britta Bjerregaard,
afdelingsdirektør i Gjensidige Forsikring, der, som norskejet
selskab, er eksperter inden for forsikring af skirejser.
Men en ting er ens egne uheld. Noget andet er, hvis man
kommer til at skade andre på skiferien. Her appellerer
Gjensidige især til, at de unge får tjekket, om de har en indboforsikring, der normalt dækker ens ansvar i forbindelse
med uheld på skiferien.
”Vi ser desværre ofte, at især unge mennesker glemmer, at
de skal sørge for, at de er dækket rent forsikringsmæssigt.
Det kan blive rigtigt dyrt, hvis uheldet er ude, og man ikke
har en forsikring, der dækker det ansvar, man kan pådrage
sig. Så uden at løfte pengefingeren er det rigtig godt, hvis
også forældrene er opmærksomme på, at alle i familien –
uanset om man bor hjemme eller ej - har en ordentlig forsikring,” siger Britta Bjerregaard.
Og hvis du kører rundt på snescooter, eller tager turen ned
ad pisterne med alkohol i blodet og forvolder skade på andre eller deres ting, så er der kun dig selv til at betale –

din indbo/ansvarsforsikring og/eller rejseforsikring, dækker
som hovedregel ikke!
Læs mere på gjensidige.dk eller SOS.dk

Gjensidiges tips før skirejsen
Det Gule Sygesikringskort:
• Dækker kun i EU- og EØS-landene. Går skisturen fx
til Canada eller Kroatien, skal du tegne en forsikring
• Dækker kun hjemtransport i Finland, Island, Norge,
Sverige, Grønland og Færøerne. Ved rejse til andre
lande, skal der tegnes forsikring
På rejsen:
• Snekæder til bilen
• Tjek regler for vinterdæk og pigdæk i de lande, du
kører til
• Rødt kort til bilen
• Grønt kort er generelt ikke et krav inden for Europa,
men er en god hjælp i nogle sprogområder
På destinationen:
• God opførsel på pisten – vis hensyn
• Undgå at blande skiløb og alkohol
• Tænk dig om, når du efterlader dine ski
• Husk at vejret i terrænet kan ændre sig på kort tid
Hjemme:
• Nabohjælp til postkassen, skraldespanden og snerydning af fortovet, i indkørslen og omkring evt.
parkerede biler
• Tilslut tænd- og slukure
• Tyverialarm virker præventivt, da tyven stresses på
forhånd

For yderligere oplysninger:
Kontakt venligst Britta Bjerregaard, afdelingsdirektør i Gjensidige Forsikring, på tlf. 24 69 58 13.
Trine Andrup, kommunikationschef, Gjensidige Forsikring, på tlf: 27 52 51 06.
Vedhæftede foto i seperat fil er til fri afbenyttelse.
Gjensidige Forsikring i Danmark er en filial af Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blandt Skandinaviens fire største
skadeforsikringsselskaber. Gjensidige er for erhvervskunder, landbrugskunder, offentlige kunder og privatkunder, der ønsker et
stort selskab, som samtidig er fleksibelt og gør det enkelt at være kunde. Gjensidige koncernen beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere, hvoraf ca. 500 arbejder i Danmark.

