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Undgå kedelige overraskelser på ferien – få styr
på sikkerheden
Danskerne ønsker at sikre sig mod biluheld
og
tabt
bagage,
når
de
tager
på
sommerferie. For 83 % af danskerne er den
vigtigste sikkerhed på ferien dog, at de
hurtigt kan få hjælp ved akut sygdom. Det
viser en ny undersøgelse fra Gallup
foretaget for Gjensidige Forsikring.

”Danskerne prioriterer sikring ved akut sygdom
samt hurtig og let adgang til medicin og
lægebesøg højt. Det viser os, at det betyder alt
for danskerne, at deres familie er godt sikret,
hvis der skulle ske noget uventet,” siger Kim
Rud-Petersen, koncerndirektør i Gjensidige
Forsikring, og uddyber:

Når flyets hjul rammer landingsbanen, krydser
danskerne deres fingre for, at bagagen ikke blev
efterladt i Danmark. Men selv om det er et
kæmpe irritationsmoment at ankomme til sin
feriedestination uden sine ejendele, så mener 83
% af danskerne, at det er vigtigst, at de er godt
sikret i tilfælde af akut sygdom. Det viser
seneste undersøgelse fra Gallup foretaget for
Gjensidige Forsikring.

”Men ligesom mange ønsker at være sikret mod
uheld og sygdom, så er det altså vigtigt, at man
også selv tager ansvar for sin sikkerhed. Det kan
man eksempelvis gøre, ved at forberede sig
hjemmefra, så man har vigtig medicin med og
ved, hvordan man kommer hurtigt i kontakt med
en læge. Det kan desuden være en god idé, at
sætte sig ind i de lokale forhold, så man ikke
bliver negativt overrasket.”

Gjensidige har spurgt danskerne om hvilke
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er
vigtigst for dem, når skal på ferie. Og resultatet
er tydeligt. Foruden sikring ved akut sygdom,
mener 62 % af de adspurgte, at det er vigtigt for
dem, at de har god dækning, hvis de mister
deres bagage. Samtidig vil 53 % være sikre på,
at de er forsikret, hvis deres bagage bliver
forsinket på vej til destinationen.

Det er vigtig at kende sin rejseforsikring
Men også danskere, der tager på kør-selv ferier
eller lejer bil i udlandet, har specifikke krav til de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger på ferien.
43 % mener, det er vigtigt, at de kan få hurtig
adgang til vejhjælp, hvis de på bilferie i udlandet
kommer ud for et uheld. Og netop på bilferien er
det vigtigt, at man ved, hvordan forsikringen
dækker.

Lægehjælp og medicin står højt på
ønskelisten
Når først danskerne står i et fremmed land, og
uheldet er ude, så ved de præcis, hvad der er
vigtigst for dem. Undersøgelsen viser således, at
41 % af danskerne ønsker hurtig lægehjælp og
at 40 % vil have hurtig adgang til medicin, hvis
sygdom påvirker rejsen.

”Det kan måske virke som en lille detalje, men
det er altså vigtigt at kende sin rejseforsikring.
Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis man
eksempelvis er involveret i et trafikuheld med en
lejebil, uden at være forsikret ordentligt. Så få
styr på rejseforsikringen, inden du starter din
ferie,” lyder den direkte opfordring fra Kim RudPetersen.
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