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Forbedringer FADL Indbo
INDBO

Nuværende
forsikring

Tryg pr.
1.1.2018

Kommentar

Elektronikdækning

Dækker kun
elektronisk udstyr
(fx mobil og
tablets), der er købt
i Danmark

Dækker uanset
købsland, hvis
blot genstanden
lovligt må
anvendes i
Danmark (og
Grønland)

Mange køber elektronik på rejser eller via internettet.

Grønland

Betragtes som
udland

Betragtes som
en del af
Danmark, dvs.
anerkendt som
bopælsland

Fordel for dig, der er på studieophold i Grønland i mere end 3 måneder

Bofællesskaber

Dækker 2 personer

Dækker 2
personer.
Kan dække op til
4 personer

Hvis du vælger udvidet Indbo (sum 800.000 kr.) kan I være op til 4 personer på din
FADL forsikring, hvis I bor sammen og er tilmeldt din adresse i Folkeregisteret.
Bofællesskaber på 2 personer er dækket som parforhold og kræver ikke udvidet
Indbo.

Forbedringer FADL Ulykke
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ULYKKE

Nuværende
forsikring

Tryg pr.
1.1.2018

Kommentar

Farlig Sport

Ikke dækket

Dækket som
”enkeltbegivenhed”

På din FADL Ulykke i Tryg er der plads til spontane, sportslige aktiviteter, fx hvis du
inviteres til polterabend, og der skal køres gokartløb. Eller du bare må prøve et
faldskærmsudspring. Udvidelsen gælder dog ikke, hvis du dyrker farlig sport på
klubplan eller i foreningsregi.
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Forbedringer FADL Årsrejse
ÅRSREJSE

Nuværende
forsikring

Tryg pr. 1.1.2018

Kommentar

Rejseperiode

60 dage

90 dage

Nu er der plads til længere udlandsophold, fx i forbindelse med dit studie.
Det er lettere at huske, når både Indbo og Årsrejse dækker i de første 90
dage af rejsen.

Sygdom og
hjemtransport

5 mio. DKK for hele
husstanden

Ingen øvre sumgrænse

I meget alvorlige, livstruende tilfælde (ulykke eller sygdom) kan udgifter til
operationer, speciallæger, hospitalsophold og ambulancefly blive ekstremt
høje. Det er en kerneværdi for Trygs rejseforsikring, at når livet er på spil,
diskuterer vi ikke pris.

Farlig Sport

Ikke dækket

Meddækket på rejser

På din FADL Årsrejse i Tryg er der plads til spontane, sportslige aktiviteter på
udlandsrejsen, fx paragliding efter speedbåd langs stranden - også hvis
uheldet skulle være ude.

Dækker kun, hvis det
Danske Udenrigsministerium fraråder
indrejse eller
anbefaler evakuering

Tryg vurderer hver gang
situationen, også selvom
UM ikke fraråder indrejse i
området eller anbefaler
evakuering.

Tryg ønsker at anerkende kundernes ønske om at kunne afbestille, hvis
rejsedestinationen rammes af disse hændelser. Vi følger de lokale og
internationale nyhedsmedier fra time til time. Vi går ud med afbestillings- og
evakueringsdækning, også selvom UM ikke fraråder indrejse, hvis vi
vurderer, at situationen udgør en reel trussel for vores rejsende i området.

Eftersøgning og
redning

Ikke dækket

Dækker eftersøgning i en
radius af 50 km fra det
sted, du sidst blev set – og
redning, når du er
lokaliseret.

Nogle ferier går mere ud i ”det blå end andre”. Man går på hiking i bjergene,
udforsker naturen, tager på lange kanoture, løber på ski i ukendt terræn.
Heldigvis går det godt i langt de fleste tilfælde. Tryg er der for dig og din
familie, hvis det værste skulle ske.

Afbestilling ved
indkaldelse til
re-eksamen
(kun på Udvidet
Årsrejse)

Ikke dækket

Dækker afbestilling, hvis
en rejse må aflyses, fordi
sikrede indkaldes til reeksamen i den planlagte
rejseperiode

Ingen studerende har lyst til at ”misse” en eksamen, man har forberedt sig
på. Men ”sort uheld” ved eksamensbordet eller sygdom på eksamensdagen
kan ramme enhver. Så er det godt at vide, at man ikke også behøver at gå
glip af udlandsrejsen, men kan flytte den til efter reeksamen.

Ansvar for skade
på lejet feriebolig

Ikke dækket

Dækker erstatningsansvar
fpr ferieboligen inkl.
skader på inventar

Det er altid en besværlig situation at udrede, hvis man kommer til at
ødelægge noget i ferielejligheden, det lejede telt, hytte, hotelværelse ell.lign.
Så er det godt at have en ansvarsdækning med i rygsækken.

Evakuering ved
terror, naturkatastrofer, krig,
epidemiudbrud ol.
Afbestilling ved
terror, naturkatastrofer, krig,
epidemiudbrud ol.
(kun på Udvidet
Årsrejse)
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