Forsikring ifm klasserejser og lejrskole
Vejledning pr. 1. april 2015

I Danmark:
Sundhedskortet er navnet for det gule sygesikringsbevis, og det giver dig ret til sundhedsydelser i
Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved læge,
speciallæge, tandlæge, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus
og hos kommunen. På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.
Siden 1. august 2014 er man ikke længere dækket af det gule sundhedskort, når man rejser uden for
det danske sundhedssystem.

I udlandet:
Elever, der skal rejse til udlandet SKAL derfor anskaffe sig et EU-sygesikringskort (kaldet Det Blå EUSygesikringskort).
EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold i EU og EØS-landene - det vil sige EU-landene samt
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz
EU-sygesikringskort bestilles digitalt på www.borger.dk - Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig
selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Det er GRATIS at
bestille kortet.
Vær opmærksom på at det tager 2-3 uger fra du har bestilt kortet på borger.dk, til du modtager det.

Det blå EU-sygesikingskort dækker følgende:





EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under
et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz
EU-sygesikringskortet dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'.
Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af,
hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om
EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du
opholder dig i. EU-sygesikringen dækker altså normalt ikke behandling på private hospitaler eller
klinikker
EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i
det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det
gælder for sikrede i det pågældende land.
Se mere på www.huskdetblaa.dk
Er du ikke statsborger i et EU/EØS land er du ikke dækket og bedes selv undersøge reglerne for
dækning ved rejser med skolen.

Ejendele:
Skolen bærer intet ansvar for de ejendele, som eleverne medbringer. Det gælder tøj, briller, smykker,
legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler mv. Skolen har ikke en forsikring, der dækker ovenstående.

Privat rejseforsikring:
Hvidovre Kommune anbefaler, at familierne tegner en privat rejseforsikring, hvis yderligere dækning
ønskes. Hvidovre Kommune anbefaler også, at der tegnes en heltidsulykkeforsikring, der også omfatter
tandskader og skader, der kan give varige mén.
Husk, at du som forældre altid er ansvarlig for at holde dig orienteret om nyeste regler.

HUSK AT MEDBRINGE DET BLÅ/GULE SYGESIKRINGSKORT + EVT. OPLYSNINGER OM PRIVAT
TEGNET FORSIKRING PÅ ALLE KLASSEREJSER OG LEJRSKOLER

