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Der er kommet nye regler for, hvordan du er stillet, hvis du 

bliver syg eller kommer til skade, når du rejser i et EU-land 

(plus de fire nærliggende lande Island, Norge, Lichtenstein 

eller Schweiz, men mere herom senere). Eller rettere sagt – 

der kommer nye regler fra 1. august.

Efter denne dato kan du ikke længere få udgifter til 

hjælp dækket af den danske sygesikring, hvis du bliver syg i 

EU-landene, og derfor er der ikke længere grund til at tage 

det gule sygesikringskort med, når du rejser.

I stedet siger reglerne i EU, at du kan få hjælp på lige 

fod med et EU-lands egne borgere, og derfor skal du have 

det blå EU-sygesikringskort med, når du rejser i EU.

Reglerne er imidlertid forskellige fra land til land, og 

derfor kan du ikke være sikker på, at du er lige så godt dæk-

ket, som du var tidligere. For eksempel kan du selv komme 

til at betale for en del af behandlingen, hvis det er vilkårene 

for indbyggerne i det land, du rejser til. Præcist hvilke regler, 

der gælder i de forskellige lande, kan du se på www.patient-

ombuddet.dk.

Ingen hjemtransport

Der er heller ikke mulighed for at blive transporteret hjem til 

Danmark, hvis du bliver syg i et EU-land. Det har der nu ikke 

været i flere år, men det gælder fortsat, at man ikke har den-

ne mulighed, selv om man har et blåt EU-sygesikringskort.

I og med at der ikke længere er hjælp at hente fra den 

danske sygesikring i EU-landene, er der heller ikke længere 

nogen offentlig alarmcentral i Danmark, du kan ringe til. Kort 

sagt – fra 1. august er du på mange måder dårligere stillet, 

end du var tidligere.

Husk lige rejseforsikringen

Det understreger, at det er en god idé at tegne en privat rej-

seforsikring. Sådan en følger med, hvis du har et MasterCard 

Guld eller et MasterCard Platinum fra dit lokale pengeinsti-

tut. I pengeinstituttet kan du høre nærmere om detaljerne 

for, hvordan du er dækket med kortene.

Med en privat rejseforsikring er der som regel et sted  

i Danmark, du kan ringe til, hvis noget går galt.

 
Tag af sted senest 31. juli

Bemærk, at hvis du tager ud at rejse inden 1. august i år, så 

er du stadig dækket af det gule sygesikringskort i op til 30 

dage, efter at du er taget af sted. Men begynder rejsen først 

1. august eller senere, dækker det gule sygesikringskort ikke 

længere.

Bemærk også, at når vi i ovenstående taler om EU-lan-

de, gælder det også de fire lande Island, Norge, Lichtenstein 

og Schweiz, idet der er indgået aftaler mellem EU og de fire 

lande, der gør, at det, der gælder for EU-landene med hen-

syn til sygesikring, også gælder for de to nordiske lande og 

de to alpelande. n

En REJSEFORSIKRING  
kan hjælpe, når gult bliver til blåt

Fra 1. august dækker det gule 
sygesikringskort ikke længere, 
når du rejser i EU. Så skal du 
bruge det blå EU-sygesikrings-
kort, men dækningen på det er 
ikke lige så god, som den var 
på det gule. Så hvis du vil være 
sikker på, at du er ordentligt 
dækket, skal du tegne en privat 
rejseforsikring. Som for ek-
sempel den, der følger med  
et MasterCard Guld eller et  
MasterCard Platinum fra dit 
lokale pengeinstitut.
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På fjerne rejsemål som Thailand og de øvrige lande i Asien er der ikke noget nyt i, 

at man skal sikre sig, at man har en fornuftig rejseforsikring, før man tager afsted. 

Du kan bestille det  
blå sygesikringskort via www.borger.dk

Er dit boliglån stadig 
det rigtige for dig?
Dine behov ændrer sig over tid, derfor vil det måske også give mening for dig 
at ændre lånepro� l fra fx F1 til F3 eller til et fastforrentet lån – der begge kan 
skabe mere sikkerhed i din økonomi?

Mere end 22.000 Totalkredit-kunder valgte i 2013 at omlægge til mere 
fordel agtige lån. Det er værd at undersøge, om det også er attraktivt for dig at 
omlægge dit lån nu. 

Totalkredit har netop lanceret et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag.
Lånet giver dig mulighed for at belåne 80 % af ejendommens værdi.

Kontakt din rådgiver i dit lokale pengeinstitut
og få en snak om dine behov og lånemuligheder.  


