Notat om rejseforsikringen
Rejseforsikringen er etableret i Europæiske Rejseforsikring.
Hvem er omfattet af rejseforsikringen
Region Hovedstadens årsrejseforsikring dækker alene egne medarbejdere eller øvrige personer, hvis man
rejser direkte i regionens interesse. (hvis der er tale om øvrige personer bedes Willis Towers Watson
kontaktes for at afklare om der er dækning eller ej) Det er afgørende, at man rejser i regionens interesse.
Ph.d.-studerende eller forskere, som er ansat i Region Hovedstaden, får løn af Region Hovedstaden og
rejser til udlandet i regionens interesse er omfattet af regionens årsrejseforsikring på lige vilkår med øvrige
ansatte, der rejser på tjenesterejser.

Hvor længe dækker rejseforsikringen
Forsikringen dækker erhvervsrejser/tjenesterejser af maksimalt 1 års varighed, under forudsætning af, at
den forsikrede opretholder ret til offentlig sygesikring i Danmark (det gule sundhedskort eller har tegnet
anden sundhedsforsikring med samme rettigheder).
Normalt bliver man frameldt sygesikringen herhjemme i Danmark, hvis man er væk i 180 dage (6 måneder)
eller derover. Kontakt Willis Towers Watson for nærmere information om udstationering, hvis en rejse
varer mere end 6 måneder eller man frameldes den danske sygesikring.

Hvis rejsen varer længere end 1 år? Udstationering kontra rejseforsikring?
Hvis rejsen varer længere end 1 år, eller retten til offentlig sygesikring i Danmark er ophørt, skal der tegnes
særskilt udstationeringsforsikring via arbejdsgiveren her i Danmark (Region Hovedstaden).

Forsikringen dækker ikke:




Forsikringen har ikke dækning for afbestilling.
Medrejsende ægtefælle/samlever/børn er ikke omfattet af forsikringen
Kombinerede erhvervs- og ferierejse er ikke omfattet af forsikringen (her er det muligt hos
Europæiske at tegne et tillæg for den private del af rejsen – nærmere information fås hos Willis
Towers Watson)

Notat om rejseforsikringen
Rejseforsikringen har følgende dækninger:

Hvordan skal den rejsende forholde sig i tilfælde af sygdom eller kroniske lidelser i forhold til
rejseforsikringen?
Hvis den rejsende har været hospitalsindlagt eller i behandling indenfor 2 måneder før afrejsen, eller har
fået ændret sin medicinering, skal der indhentes en forhåndstilladelse hos Europæiske ERV.
Ansøgningsformular om forhåndstilsagn kan bestilles hos Europæiske ERV på telefon 33 25 25 25.

Kontaktoplysninger hos Wilis Towers Watson
Jakob Rohde Straarup, tlf. +45 88 13 92 41, mail jakob.rohde@willistowerswatson.com
Mette Roed Vilhelmsen, tlf. +45 88 13 92 02, mail mette.vilhelmsen@willistowerswatson.com

