
Transportdækning

Hvad dækker en transportdækning?
Med en transportdækning får du refusion efter gældende 
forsikringsbetingelser for fly, tog, færge, bus samt 
kørselsgodtgørelse.

Hvem kan jeg tegne transportdækning for?
Du kan med fordel tegne transportdækning for ægtefælle/ 
samlever og børn og få dækket jeres rejseudgifter i forbindelse 
med godkendt behandling eller udredning på et 
behandlingssted i Danmark (tur/retur).

Hvor meget tilskud får jeg til en overnatning?
Der gives tilskud til overnatning på op til 1.000,- kr. Tilskuddet 
er på op til i alt 1.000,- kr. uanset antal overnatninger og er 
eksklusiv måltider.

Dækkes jeg som forælder, hvis mit barn skal
behandles i Danmark?
I tilfælde af at barnet er gratis medforsikret, fordi begge 
forældre er dækket af en sundhedsforsikring hos Gjensidige, så 
skal barnet tilmeldes, hvis der ønskes transportdækning til 
barnet.

Når mindst én forælder og barn er dækket af 
transportdækningen, så dækker vi transporten for én forælder 
(den, der er tegnet dækning for) og det skadeslidte barn.

Rejser du sammen med et barn, der er godkendt til behandling 
i Danmark, dækkes der op til 1.000 kr,- til overnatning i alt. 
Barnet regnes som barn indtil 21 år, hvorefter man regnes som 
voksen.

Dækkes en eventuel ledsager?
Forsikringen dækker udelukkende transport af den skadeslidte 
(medmindre der er tale om børn - se afsnit ”dækkes jeg som 
forælder, hvis mit barn skal behandles i Danmark?”).

Dækkes der transport fra hotel til hospital?
Transporten fra hotel til hospitalet følger med i 
transportdækningen. Skulle du få brug for en taxa fra dit 
hotel til hospitalet, så dækker vi tur/retur.

I hvilken prisklasse skal flybilletterne være 
for, at der dækkes transport til Danmark?
Vi dækker udelukkende billetter på økonomiklasse.

Hvilke dækninger gælder i forbindelse med
kørsel i egen bil?
Der dækkes efter den danske kørseltakst, hvilket betyder, at de 
første 25 kilometer hver vej er for egen regning. Broafgift 
dækkes ikke.

Har du spørgsmål?
Er der spørgsmål, du ikke har fået besvaret? Eller har du 
spørgsmål til dine muligheder med din sundhedsforsikring, er 
du altid velkommen til at kontakte  
Gjensidige på tlf. +45 7010 9009.

- Spørgsmål og svar


