
 

 

 
Nyheder fra NEM Forsikring 

   

  

 

Sommerferien - kan jeg booke rejsen nu?  

Coronavaccinationer åbner måske snart verden op for rejser, og vi er allerede 

begyndt at drømme om at bestille ferier til udlandet igen. Det er vigtigt at have styr 

på rejseforsikringen, inden du beslutter dig for at rejse. 

Hvis du bestiller en ny rejse til en destination, som Udenrigsministeriet lige nu 

fraråder alle rejser til, er det meget vigtigt at undersøge med din rejsearrangør, 

hvilke muligheder du har for at afbestille eller ændre rejsen. 

Det er vigtigt, fordi rejse- og afbestillingsforsikringen ikke dækker, hvis det senere 

bliver nødvendigt at afbestille rejsen, fordi Udenrigsministeriet fortsat eller igen 

fraråder rejser dertil. 

Vælger du at trodse Udenrigsministeriets rejsevejledninger og rejse til et ”orange” 

eller ”rødt” land, skal du være opmærksom på, at rejseforsikringen ikke dækker 

dig. 



 

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at bestille en rejse, er 

du altid velkommen til at kontakte os.  

 

 

 

  

 

Brexit - hvad betyder det for mig? 

 

Rejseforsikring 

Det blå EU-sygesikringskort, som giver danskere samme mulighed for at få betalt 

lægehjælp eller hospitalsophold, som borgere i andre EU-lande har, er ikke 

længere gyldigt i Storbritannien fra 1. januar 2021. 

For at være godt dækket bør du – ifølge de danske myndigheders anbefaling - 

altså sikre dig, at du har en gyldig rejseforsikring, INDEN du rejser til 

Storbritannien. 

Hvis du har spørgsmål til din rejseforsikring – eller ønsker at tegne en forsikring – 

så kontakt os på tlf. 70 77 77 77. Vi er klar til at hjælpe dig på alle hverdage 

mellem kl. 9 og 16.  

  

Grønt kort 

Hvis du kører i egen bil til Storbritannien, skal du være opmærksom på, at du som 

bilist skal kunne dokumentere, at du har forsikringsdækning på dit 

køretøj. DFIM anbefaler derfor, at du medbringer det grønne kort som 



 

dokumentation for, at du har tegnet en ansvarsforsikring for bilen. 

Hvis du har en ansvarsforsikring i NEM Forsikring, kan du finde det grønne kort på 

din Selvbetjening på vores hjemmeside. 
 

 

 

  

 

Vil du have økonomisk tryghed? 

 

Corona kan skabe utryghed – og du frygter måske at blive fyret? Du kan sikre dig 

selv og din familie ved at tegne en lønsikring hos os. Forsikringen vil i en periode 

dække en del af din sædvanlige indkomst, hvis du mister dit job. 

 

En undersøgelse fra december 2020 viser, at flere og flere danskere overvejer at 

tegne en lønsikring for at have økonomisk tryghed i dagligdagen, da 

dagpengesatsen for manges vedkommende ikke er tilstrækkelig. Kontakt os på tlf. 

70 77 77 77, hvis du ligesom mange andre vil høre om dine muligheder for at 

tegne en lønsikring.  



 

  
 

 

 

  

 

 

Ny frist for omregistrering af køretøjer 

 

Hvis du køber ny bil, eller sælger den gamle, skal du være opmærksom på, at 

fristen for omregistrering pr. 1. januar 2021 er ændret til 4 dage. Den kortere frist 

har betydning for f.eks. vægtafgift, bøder og forsikring. Motorstyrelsen har derfor 

lanceret en smart app ”Ejerskifte", så ejerskifte kan foretages nemt og hurtigt – 

samtidig med at køretøjet overdrages.  
 

 

 



  

 

 

- det siger kunderne i hvert fald om os på Trustpilot. Vi bliver så glade, når I tager 

jer tid til at give os feedback på vores service overfor jer – og måske har du også 

lyst til at dele din oplevelse med os og andre via Trustpilot. Anmeld NEM Forsikring 

på Trustpilot her  
 

 

 

 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du som altid kontakte kundeservice på 

tlf. 70 77 77 77 eller på mail@nemforsikring.dk 
   

 

Klik hér for at framelde dette nyhedsbrev 

 

Klik hér for at ændre email og navne oplysninger  
 

NEM Forsikring 

Danmarksgade 26 

8660 Skanderborg 

mail@nemforsikring.dk 

tlf.: 70777777  
 

 

 

Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tilmeldt dig via vores hjemmeside eller i forbindelse med køb af en af 

vores forsikringer.  

  

 

 


