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Dækningerne af bl.a. skiløb varierer kraftigt efter afskaffelsen af
den offentlige rejsesygeforsikring. Og der er ingen
branchestandard.

Det er ikke nogen simpel opgave at
finde den rigtige årsrejseforsikring til
Europa, efter at det gule kort fredag
blev sendt på pension. Nye, billige
onlineselskaber har kastet sig ind i
kampen om kunderne, men
dækningerne varierer stærkt.

Nu efterlyser Forbrugerrådet Tænk en form for branchestandard.

Skidækning er et af de punkter, man skal være opmærksom på, når der
skal købes en årsrejseforsikring. Nogle selskaber har det med i
grunddækningen, mens det skal vælges til og betales særskilt i andre.
Tilvalg af skidækning kan fordyre prisen på en årsrejseforsikring med
over en tredjedel.

Forbrugerrådet Tænk er ikke utilfreds med, at der er poppet en række
online forsikringsselskaber op, der hviler på skuldrene af en række
udenlandske forsikringsselskaber bl.a. svenske Solid og tyske AIG.

»Vi har i vores undersøgelser af forsikringssektoren ikke observeret, at
pris og kvalitet hænger tæt sammen. Så det vil ofte godt kunne betale
sig at gå efter de billigste produkter på markedet,« siger vicedirektør
Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet Tænk.

Han pointerer dog samtidig, at der er store forskelle på, hvad der er
dækket fra selskab til selskab. Derfor skal man nærlæse, hvad der er
dækket.

Flere faldgruber

Noget af det, der varierer, er, hvem der er dækket, om der er loft over
dækningen – og hvor højt – og om bagage og ulykke er integreret i
forsikringen eller skal købes til.

Skidækning og selvrisiko er andre faldgruber.

»Vi har længe ønsket et mere standardiseret produkt a la
basisindboforsikringen, så det blev lettere for kunderne at træffe deres
valg. Og vi fornemmer lidt større lydhørhed nu, hvor prisportaler betyder,
at forsikringerne i høj grad sælges på prisen,« siger Vagn Jelsøe.

Blandt de nye konkurrenter på markedet er Globe Forsikring, der er
agentur for det store svenske forsikringsselskab Solid Försäkringar.

Her koster Europa Udvidet 269 kr. om året for en person. Heri er
omfattet skiløb og bagagedækning.

»Vi har lavet et produkt, hvor folk ikke skal lave en masse tilvalg. Det er
et interessant tidspunkt at komme ud i markedet, fordi folk er
opmærksomme på prisen,« siger direktør Tom Jensen, Globe Forsikring.

Et andet af internetselskaberne er Dansk Rejseforsikring, der har været
på markedet i 1½ år med det store tyske forsikringsselskab AIG i ryggen
og SOS International som alarmcentral.

Her er skidækning, ulykkesdækning – dog ikke ved skiløb – og bagage
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med i grundpakken. En årsrejseforsikring for en person koster 318 kr. i
Europa.

»Vi bliver konkurrencedygtige bl.a. ved at købe os til ydelserne i stedet
for selv at lave det hele. AIG leverer forsikringsdækningen, mens SOS
International står for alarmcentralen,« siger direktør Jakob Bender.

Service

Det store gamle danske rejseforsikringsselskab Europæiske ERV
arbejder efter et ønske om at have kunderådgivning og alarmcentral i
samme hus.

Europa Udvidet koster 299 kr. uden skidækning og uden bagage og
ulykkesdækning.

»Rejseforsikringer er blevet et marked, der er svært at overskue for
forbrugerne. Vi mener, at kunderne bør kunne ringe og få rådgivning, så
de er sikre på, hvordan de er dækket, inden de tager af sted. Hele
servicedelen vil vi ikke gå på kompromis med,« siger Dan Kjølhede
Laursen, salgsdirektør hos Europæiske ERV.
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