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Sådan dækker din rejseforsikring ved
terror

Baggrund: Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer
danskerne til at tjekke, at de har en rejseforsikring, før de rejser
ud i Europa. En gennemgang af de største udbydere viser, at det

er meget usikkert, hvad de forsikrede egentlig har krav på.

De fleste turister vil bare hjem, når en by lukker sig om sig selv efter et terrorangreb. Her foto fra Bruxelles. Foto: Geert
Vanden Wijngaert Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Codan  Tryg Forsikring  Europæiske Rejseforsikring  SOS International

Alm. Brand Forsikring  Karin Tranberg  Ole Egberg Mikkelsen  Johan Brammer

Sommerens store sportsbegivenheder – EM i fodbold og Tour de France –
er omfattet af en ny usikkerhed. Frygten for forsøg på terror er stor. Og de
danske rejseforsikringsselskabers alarmcentraler har øget bemandingen.
Men hvordan er du egentlig stillet, hvis det værste skulle ske, og du vil
hjem efter et terrorangreb?

Svaret er, at der er stor forskel på dækningen. Det viser en
gennemgang af de største danske
rejseforsikringsselskabers betingelser. De fleste giver kun
kunderne ret til evakuering, hvis Udenrigsministeriet eller
andre myndigheder anbefaler det. Og det gør
Udenrigsministeriet normalt ikke, hvis terrorangrebet har
fundet sted i et europæisk land.

Hvis man kommer til skade fysisk eller psykisk ved en
terrorhandling, dækker rejseforsikringen helt normalt
behandling og hjemtransport. Flere selskaber betaler også
automatisk hjemrejse for forsikrede, der har været
personligt vidne til en terrorhandling. Men hvis du har
befundet dig 30 km væk og nu bare ikke kan holde ud at
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blive i byen eller på hotellet, er situationen anderledes.

HER HAR FORSIKRINGSSELSKABER DÆKKET IFORB. MED TERROR OG

TRUSLER

Af: Finans
Map data ©2016 Google

Her har de fleste rejseforsikringer det sidste år valgt at dække pr. kulance.
Hvis ikke rejseselskabet har tilbudt hjemtransport, har rejseforsikringen
hjulpet kunder hjem og enten betalt deres rejse eller givet et tilskud, selv
om det ikke er en del af kontrakten med kunden. Eller de har givet
mulighed for at få dækket afbestilte rejser. Men i takt med at terror bliver
mere almindeligt, kan viljen til at gå ud over kontrakten svinde ind.

Udenrigsministeriet advarer således i sin seneste rejsevejledning om stor
risiko for terrorangreb i Tyrkiet, hvor der i denne uge blev sprængt en
bombe i Istanbul med 11 omkomne til følge. Og når der på forhånd er
advaret om risikoen, falder selskabernes villighed til at hjælpe andre end
dem, der direkte oplever terrorhandlingen.

»Tendensen vi ser lige nu er, at selskaberne ikke går ind i
kulancedækninger, for så vidt angår tidligere hjemrejser fra Istanbul, hvis
de forsikrede ikke er direkte ramt,« fortæller vicepresident Karin Tranberg
fra alarmcentralen SOS International.

Tendensen vi ser lige nu er, at selskaberne ikke går ind i
kulancedækninger for så vidt angår tidligere hjemrejser

fra Istanbul, hvis de forsikrede ikke er direkte ramt.
Karin Tranberg, vicepresident Sos International.

Codan er blandt de mest klare i beskrivelsen af, hvornår kunderne har krav
på evakuering. Det har de, hvis de har været vidner til en terrorhandling.
Derudover dækker Codan op til halvdelen af omkostningen til at rejse ud
for kunder indlogeret mindre end 10 km fra en terrorhandling, hvis de
dermed kommer hjem mere end tre døgn tidligere end planlagt.

»Hvis der er 10,1 km, gør vi nok heller ikke vrøvl. Men vi transporterer ikke
kunder hjem før tid, alene fordi de føler sig utrygge over at være i en by
med risiko for terror. Eller hvis de alligevel skulle rejse hjem dagen efter,«
siger kommunikationschef Mads Houe, Codan.

Globe Rejseforsikring overvejer i lighed med flere andre selskaber at
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udvide sin dækning ved terrorangreb, fordi man alligevel har fulgt
branchen og hjulpet rejsende pr. kulance.

»Noget tyder på, at terrorhandlinger bliver mere almindelige. Så vi ser på,
om vi skal udvide dækningen. Hvis vi gør det, bliver det på en måde, så det
er klokkeklart, hvornår forsikringen dækker,« siger Bjørn V. Andersen.

Det største rejseforsikringsselskab, Europæiske ERV, dækker ved danske
og lokale myndigheders anbefaling om evakuering, og hvis kunder har
været direkte og personligt vidner til en terrorhandling.

»Men med så stor en by som Paris vil man givetvis kunne fortsætte sin ferie
uden måske overhovedet at mærke til hændelsen. I givet fald vil evakuering
og krisehjælp ikke komme på tale,« siger Mark Bartram, nordisk chef for
marketing og kommunikation i Europæiske ERV.
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Tryg har som et af de få selskaber en usikkerhedsdækning, som giver
mulighed for at hjælpe kunder ud, også selvom Udenrigsministeriet ikke
kommer med nogen anbefaling. Det er Tryg, som hver gang vurderer, om
utryghedsdækningen er relevant.

»Udenrigsministeriet er yderst sjældent ude med rejseforbud i Europa -
heller ikke i forbindelse med terrorangreb. I de forfærdelige utrygge
situationer vil vi selvfølgelig hjælpe vores kunder, så godt vi kan med f.eks.
krisehjælp, eventuel hjemrejse før tid og mulighed for afbestilling,« siger
direktør Johan Brammer, Tryg Privat Danmark.

Udenrigsministeriet er yderst sjældent ude med
rejseforbud i Europa - heller ikke i forbindelse med

terrorangreb.
Johan Brammer, direktør, Tryg Privat Danmark.

Alm. Brand har i lighed med Tryg en usikkerhedsdækning, så kunder kan
blive evakueret fra en destination, hvis det er forbundet med stor
usikkerhed for dem at blive, men ikke hvis terroren ikke kommer som en
total overraskelse.

»Terror er noget, vi har stor opmærksomhed på. Vi vurderer fra gang til
gang, om vi skal gå ind ekstraordinært og hjælpe vores kunder. Vi må dog
også bare konstatere, at der i forhold til sommerens sportsbegivenheder -
specielt i EM i fodbold i Frankrig - på forhånd er nævnt en øget
terrorrisiko, så der forventer vi også, at der er en vis egenrisiko,« siger
pressechef Kristjan Jørgensen, Alm. Brand.

Efter angrebet i Paris i november registrerede
Borgerservice, at mange danskere på weekendtur til

Paris ikke vidste, om rejseforsikringen dækkede, eller
endda om de havde en.

Ole Egberg Mikkelsen, chef for Udenrigsministeriets Borgerservice.

Skønt det er usikkert, hvordan rejseforsikringen dækker, opfordrer
Udenrigsministeriets Borgerservice til at sikre sig, at man har en
rejseforsikring, og skrive relevante numre ned, før man rejser til EM eller
på anden vis ud i Europa.

»Efter angrebet i Paris i november registrerede Borgerservice, at mange
danskere på weekendtur til Paris ikke vidste, om rejseforsikringen
dækkede, eller endda om de havde en. Mange havde brug for krisehjælp for
at snakke tingene igennem. Derfor opfordrer vi til, at man på forhånd ved,
hvordan man er dækket, og hvem man skal ringe til,« siger Ole Egberg
Mikkelsen, chef for Udenrigsministeriets Borgerservice.

Efter terrorangrebene i Bruxelles sendte SOS et kriseteam til Belgien, som
snakkede begivenhederne igennem med dem, der havde behov for det. Selv
om ikke alle rejseforsikringsselskaber har samme dækning for krisehjælp,
valgte stort set alle at dække krisehjælp for deres kunder.
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Danskerne vil forsikres mod terror
på ferierejsen

Tidligere spekulerede danskerne ikke over terrorangreb, når de
rejste på ferie, men det er ved at ændre sig.

Forsikringsselskaberne beretter om flere spørgsmål om
terrordækning. Det har selskaberne taget til sig i kampen om

kunderne.

En bombeeksplosion i Istanbul dræbte 11 mennesker og sårede 36 tidligere i denne uge. Det fik straks Tyrkiet-gæster til at
bede alarmcentralen om krisehjælp og hjælp til hjemtransport.

Tryg Forsikring  Topdanmark  Globe Rejseforsikring  SOS International

Forsikringsselskaber  Karin Tranberg  Erik Adrian  Johan Brammer

To timer efter bombeeksplosionen i Istanbul tidligere denne uge havde de
første fem familier kontaktet alarmcentralen hos SOS International for at
få hjælp til at komme hjem. Rejseforsikringens dækning efter terror er
blevet uhyggelig relevant for danskere på ferie.

»Det er for mange en meget chokerende oplevelse at være
tæt på et terrorangreb. Og de fleste vil gerne hjem,« siger

ERHVERV 07:30

Dansker i London: Et
brexit skubber
internationale
erhvervsfolk væk
Han har investeret i kendte
selskaber som Trustpilot, der
samler bruge...+

WEEKEND 05.06.16

Ugen På Tværs »Du må
ikke ryge, du må ikke
ryge...medmindre det går
til min pension«
Evigt fast arbejde Det kan være
svært i vores omskiftelige
verden,...+

OPINION 09.06.16

Kronikserie: Briternes
skæbnesvangre EU-valg
skaber win/win for
Danmark
MORTEN MESSERSCHMIDT
Lad det være sagt med det
samme, at den aftale, som
premierminister...

,

*

Sådan dækker din rejseforsikring ved terror - Penge - FINANS http://finans.dk/protected/finans/penge/ECE8743021/saadan-daekk...

5 of 8 14/06/16 12.52



Karin Tranberg, vicepresident i alarmcentralen SOS
International.

Forsikringsselskaberne fortæller, at forsikrede op til EM i
fodbold for første gang har spurgt om dækningen, hvis der
sker et terrorangreb. Ligesom flere rejsende til Tyrkiet og
Egypten vil vide, hvordan de er stillet.

Dækning ved terror bliver et
konkurrenceparameter. Det har fået

betydning for kunderne. Ingen vil være
dem, der lader kunderne sidde tilbage i

en by, der lukker ned efter et angreb.
Erik Adrian, privatkundedirektør Topdanmark.

Tryg dækker ofte hjemtransport eller afbestillinger efter et
angreb med sin såkaldte utryghedsdækning. Den dækker,
hvis Tryg vurderer, at der er øget risiko eller usikkerhed.
Inden for det sidste år er dækningen brugt i Tunesien,
Egypten, Tyrkiet, Frankrig og Belgien.

»Når der sker et angreb, vil mange gerne hjem, og så er de
ekstremt glade for, at forsikringen hjælper dem. Samtidig
oplever vi generelt, at dækning ved terrorhandlinger er blevet vigtigere for
kunderne,« siger direktør Johan Brammer, Tryg Privat Danmark.

De fleste rejseforsikringer giver kun ret til evakuering anbefalet af
Udenrigsministeriet, eller hvis angrebet har været meget tæt på. Alligevel
har forsikringsselskaberne flere gange hjulpet skræmte rejsende pr.
kulance. Det gælder bl.a. Topdanmark.

HER HAR FORSIKRINGSSELSKABER DÆKKET IFORB. MED TERROR OG

TRUSLER

Af: Finans
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tilbage i en by, der lukker ned efter et angreb. Vi overvejer derfor at udvide
vores dækning,« siger privatkundedirektør Erik Adrian, Topdanmark.

Jyske Bank har i dag ikke evakueringsdækning og krisehjælp på sin
MasterCard rejseforsikring, fordi det ikke tidligere har været efterspurgt
blandt kunderne. Nu arbejder banken på at tilbyde dækningen.
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