
Det blå kort er ikke  
en rejseforsikring

Husk 
rejseforsikring!

Mange som rejser i EU/EØS eller Schweiz medbringer det 
blå EU-sygesikringskort som eneste sikkerhed. Kortet sikrer, 
at man kan komme på offentligt sygehus eller til læge, hvis 
man bliver syg på sin rejse. Mange glemmer dog at 
undersøge, hvad kortet egentlig dækker, og i værste fald 
hvad det ikke dækker: 

• Det blå EU-sygesikringskort dækker nødvendig læge- og 
sygehusbehandling, medicin m.m.  Med kortet er man 
dækket ved både akut sygdom/tilskadekomst og 
’behovsbestemt sygehjælp’.

• Med kortet har man ret til samme ydelser og på de 
samme vilkår som borgerne i det pågældende land. 
Derfor risikerer man at skulle betale en del af 
behandlingen selv, hvis dette er gældende for borgerne i 
det land, hvortil man rejser.

• Kortet dækker ikke hjemtransport, hvis du bliver syg, 
kommer til skade eller afgår ved døden. I værste fald vil 
du selv eller dine nærmeste pårørende hæfte for disse 
udgifter.

• Kortet dækker kun på offentlige klinikker og hospitaler. 
Hvis lægen eller hospitalet ikke er tilknyttet den 

offentlige sygesikring, hæfter du selv for udgifterne. I 
denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, 
at der kan være store variationer i de offentlige 
sundhedstilbud også inden for det samme land. Der kan 
på nogle destinationer være langt til offentlige 
sundhedstilbud.

Det kan være en god ide at supplere dækningen ved det 
blå kort med en rejseforsikring, da en rejseforsikring også 
dækker andet end kun sygdom. 

Vi samarbejder med Gouda
Har du ikke en rejseforsikring, eller dækker den du har ikke 
tilstrækkeligt, anbefaler vi, at du køber en Gouda 
Rejseforsikring. Gouda har mange års erfaring med rejser 
og rejseforsikringer. De har fleksible løsninger, således at du 
kan få en forsikring som passer til netop dit behov. De har 
skandinavisktalende 24-timers alarmcentral og tilbyder 
adgang til dansktalende læger via videokonsultation, når 
du er på rejse i udlandet.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til rejseforsikring
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