
 

 

 

Nyheder fra NEM Forsikring 
   

 

Sommeren står for døren  

Sommerferien venter forude for de fleste af os, og uanset om du skal ud at rejse 

eller holder ferie i Danmark, håber vi, du har styr på solcreme og badesandaler. 

Nedenfor finder du lidt sommerrelateret information og gode råd. 

 

Alle i NEM Forsikring ønsker dig og din familie en god og solrig sommer. 

 

 

  

 

 
 



Sommerferie - kan jeg rejse til udlandet? 

 

Hvordan er jeg dækket på rejseforsikringen under Corona-pandemien?  

Generelt anbefaler vi, at du følger Udenrigsministeriets anbefalinger, når du rejser 

ud af landet, da vejledningerne er udarbejdet af hensyn til din og andres sikkerhed. 

 

Du har fuld dækning i henhold til din rejseforsikring, når du følger 

Udenrigsministeriets anbefalinger. Normalt gælder det, at der ikke er dækning på 

rejseforsikringen, hvis man ikke følger de offentlige myndigheders anbefalinger. Vi 

har dog valgt at udvide dækningen, således at du har dækning på 

rejseforsikringen, selvom du rejser til et område, hvortil indrejse frarådes. I 

sådanne situationer vil du dog kun være dækket for skader, der ikke har relation til 

Corona-virus. Det betyder bl.a., at behandlingsudgifter for Corona, hjemrejse før 

tid, ødelagte feriedage, aflyste fly, ombookinger mv. ikke er dækket, hvis det er 

relateret til Corona-virus. 

 

Selvom rejseforsikringen dækker, skal du dog være opmærksom på, at vores 

muligheder for at hjælpe dig ift. behandling og hjemtransport kan være 

begrænsede, hvis du rejser til et land, hvortil indrejse frarådes. 

 

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.nemforsikring.dk, ligesom du er 

meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 77 77 77, hvis du ønsker at købe en 

rejseforsikring eller har spørgsmål til din dækning. 

  

Husk det blå sygesikringskort – tjek udløbsdatoen inden du rejser! 

 

Du skal huske at have det blå EU-sygesikringskort med på rejsen, da det giver dig 

ret til behandling på lige fod med landets egne statsborgere i alle EU-lande. 

 

Det blå EU-sygesikringskort er altså et rigtig godt kort at have på hånden under 

rejsen, men i modsætning til det gule sygesikringskort, er det tidsbegrænset og 

skal derfor fornys med jævne mellemrum. 
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Du bør derfor tjekke udløbsdatoen på forsiden af kortet. Hvis gyldighedsperioden 

er udløbet, er det heldigvis nemt – og gratis! – at bestille et nyt. Det gør du ved at 

logge på www.borger.dk med dit NemID, og du kan med få klik bestille nye kort til 

alle i husstanden på samme tid. 

Leveringstiden på det nye kort er 2-3 uger fra bestillingen, så sørg for at bestille i 

god tid inden turen eventuelt går ud i Europa til sommer. 

Gode råd til kør selv-ferien 

 

Gør bilen klar:  

• Giv bilen et ferietjek på værkstedet. 

• Få tjekket bilens aircondition - det er ærgerligt først at opdage, den ikke 

fungerer, når I sidder i kø på en motorvej i varmen. 

• Hav fokus på dækkenes tilstand og tjek standen på diverse væsker - olie, 

bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske. 

• Tjek din bilforsikring og download Rødt Kort-appen – se mere herom 

nedenfor. 

• Husk mundbind og håndsprit til turen. 

COVID-19 forberedelser:  

• Hold øje med Udenrigsministeriets ugentlige opdateringer af 

rejsevejledninger. 

• Se informationer om EU-landenes krav til test, karantæne og restriktioner 

på Re-open EU. 

• Tilmeld dig Udenrigsministeriets Danskerliste. 

• Undersøg din rejseforsikrings vilkår. 

• Tjek eventuelle grænserestriktioner for hver grænse, du påtænker at 

passere. 

Skal du have cyklen med på sommerferie eller medbringe en bagageboks, skal du 

også huske at bestille en ekstra nummerplade i god tid (senest 3 uger før afrejse) 

hos Motorstyrelsen. 
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Den ekstra nummerplade, som også kaldes den tredje nummerplade, skal 

benyttes, hvis den bageste nummerplade på bilen er helt eller delvist dækket. Det 

bliver den, hvis man sætter en cykelholder eller en bagageboks bag på bilen. 

Læs mere om den tredje nummerplade, og hvordan den bestilles, her. 

 

 

 

  

 

Rødt Kort-appen hjælper dig i udlandet 

 

Rammer uheldet, når du kører på ferie i egen bil i udlandet, er hjælpen lige ved 

hånden, hvis du har tegnet kaskoforsikring på bilen. Det røde kort hjælper dig i de 

28 EU-lande og i knap 30 lande udenfor EU, men du behøver ikke længere have 

det gamle pap-kort med i bilen. 

 

Rødt Kort-appen er et nyttigt redskab til kør selv-ferien. Den kan først og fremmest 

sikre hurtig og nem hjælp, hvis uheldet er ude, men den er også en god hjælp i 

forberedelsesfasen, da du kan:  
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• Tilkalde vejhjælp med bilens nøjagtige GPS-lokation. 

• Planlægge ruten og bruge appen til at navigere til feriedestinationen og 

hjem. 

• Få fartgrænser og landespecifikke regler for kørsel i udlandet.  

• Få live trafikmeldinger, så du undgår spildtid på bilferien. 

• Få gode råd til pakning af bilen. 

Kontakt SOS International direkte, hvis du får brug for vejhjælp på kør selv-ferien 
 
SOS Internationals døgnåbne alarmcentral: +45 7010 5052 
 

Bestil vejhjælp via Rødt Kort-appen: 

 

Download Rødt Kort-appen til iOS 

 

Download Rødt Kort-appen til android 
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Havearbejde - anvend din ukrudtsbrænder på en sikker måde!  

Sommersæsonen er højsæson for ukrudt. Det får os til at finde ukrudtsbrænderen 

frem i kampen om at bekæmpe de irriterende planter. Ukrudtsbrænderen er et 

praktisk redskab, men kan også medføre brandfare og skade, hvis du ikke er 

forsigtig med, hvordan du anvender den. 

Hvert år opstår der mere end 250 brande pga. uforsigtig eller uopmærksom brug af 

ukrudtsbrænderen. En gnist, en glød eller en lille flamme fra din ukrudtsbrænder 

kan hurtigt udvikle sig katastrofalt. 

Generelt er det altid en god idé at være opmærksom på brandfareindekset i løbet 

af sommeren – både ift. ukrudtsbrænderen men også ift. grillen og anden åben ild. 

Du finder det aktuelle brandfareindeks her. 

Vi har her samlet nogle gode råd til at undgå uheld med ukrudtsbrænderen:  

• Brug ikke ukrudtsbrænderen, hvis det er tørt eller blæser – undersøg om 

der er afbrændingsforbud. 
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• Hold god afstand til bygninger, hække, biler, genstande og andet brandbart. 

• Hold øje med flammen hele tiden og lad aldrig en tændt ukrudtsbrænder 

ligge uden opsyn. 

• Ukrudt skal kun svitses kortvarigt og ikke brændes. Hold ukrudtsbrænderen 

10 cm over ukrudtet tilpas hurtigt, så ukrudtet varmes op uden at brænde 

af. Ved at svitse ukrudtet, visner det i løbet af et par dage. 

• Hav vand i nærheden, så du hurtigt kan slukke en eventuel brand, hvis 

uheldet skulle ske. 

• Tjek, at der ikke efterlades gløder, der kan blusse op. 

• Afmonter gasflaske efter brug. 

• Vi anbefaler, at du efter brug af ukrudtsbrænderen holder øje med det 

område, hvor den er blevet brugt. 

 

 

  



 

Hvad skal du gøre i lyn- og tordenvejr? 

 

Med sommeren følger også risikoen for lyn- og tordenvejr. Det kan være forbundet 

med fare og omfattende ødelæggelser, hvis lynet slår ned – både på din bolig, dit 

indbo og i værste fald dig selv og din familie. 

Her giver vi dig lidt gode råd til, hvordan du kan forberede dig på tordenvejr – og 

hvad du kan gøre, hvis lynet skulle slå ned:  

• Hold dig så vidt muligt indendørs og luk vinduer og døre. 

• Husk at frakoble al elektronisk udstyr (tv, computer, router, opladere osv.), 

der er ledningsforbundet, da ledninger kan opfange lynets elektriske 

spændinger og føre den ind i apparaterne. Vær opmærksom på, at det også 

gælder mobiltelefonen. 

• Lad være med at tage kar- eller brusebad, da du kan komme til at røre ved 

metaldele, som kan lede en overspænding fra et lynnedslag. 

• Er du bortrejst, f.eks. på ferie, så aftal med din nabo eller familie, at de 

frakobler dine elektriske apparater og tjekker dit relæ/din afbryder. 

Efter tordenvejr:  

• Har du oplevet strømsvigt i din bolig, kan relæet/afbryderen slå fra. Derfor 

skal du tjekke din fryser for at undgå fordærvet mad. De fleste frysere kan 

godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet. 

Tordenvejr i det åbne land: 

Overraskes du af tordenvejr i åbent terræn, er du det eneste, som rager op i 

landskabet. 

Du skal derfor prøve at gøre dig så lille som mulig – både i højden men også i 

bredden. 

Sæt dig på hug og krum dig sammen med hovedet ned til knæene.  

1. Hold fødderne/benene samlet, mens du sidder på hug. 



 

2. Rør ikke ved elektrisk ledende genstande, fx golfkøller, paraplyer, 

mobiltelefoner mv. 

3. Hold hænderne over ørerne for at undgå høreskader fra tordenbrag tæt på. 

4. Luk øjnene og åben munden (så trykket kan slippe ud, hvis du skulle blive 

ramt).   

Læg dig ALDRIG FLADT NED på jorden, da du derved øger risikoen for skader, 

hvis lynet slår ned i jorden et sted i nærheden.    

 

 

 

  

 

Gjensidige 

 



 

Den 29. april 2021 blev det offentliggjort, at Gjensidige køber NEM Forsikring. 

Over 100 års forsikringshistorie føres derfor nu videre i regi af Gjensidige. 

 

For dig som kunde i NEM Forsikring vil du ikke opleve nogen forskel i den 

kommende tid – vi fortsætter med samme medarbejdere og produkter. Du skal 

med andre ord gøre, som du har været vant til, når du har brug for at komme i 

kontakt med os. 

 

På sigt vil du opleve, at NEM Forsikrings navn og logo erstattes med Gjensidiges, 

men vi orienterer dig naturligvis løbende herom. Frem til 31. december 2023 

garanterer Gjensidige, at du ikke oplever væsentlige præmiestigninger eller 

forringede dækningsvilkår, medmindre sådanne følger af almindelige 

markedsvilkår. Med betegnelsen ”markedsvilkår” menes generel indeksering og 

varsling til kunder med ekstraordinært skadesforløb. 

 

Gjensidige er det femte største selskab i Danmark og tilbyder den klassiske 

forsikringsproduktportefølje til Erhverv, Landbrug, Kommuner/Regioner og Private 

– og er tilmed markedsledende indenfor sundhedsforsikringer og med stor 

specialistviden i  rejsebrandet Gouda. 

 

På sigt bliver du med andre ord kunde i et selskab med en balanceret 

forretningsmodel med flere attraktive distributionskanaler, der bl.a. inkluderer lokal 

forsikringsrådgivning, salg via partnere samt direkte og digitalt salg. Vigtigst af alt 

er der tale om et selskab, der – ligesom NEM Forsikring – ønsker at gøre det 

vanskelige enkelt for kunden, og som samler på tilfredse kunder! 

 

Vi glæder os til rejsen sammen med Gjensidige.  

 

 

 



  

 

 

Trustpilot 

 

Hos NEM Forsikring vil vi gerne gøre tingene bedst muligt for vores kunder, og vi 

er derfor rigtig glade for tilbagemeldinger på vores service og indsats – for måske 

kan vi forbedre os. 

 

Måske har du også lyst til at dele din oplevelse med andre via Trustpilot, så vi kan 

tiltrække endnu flere glade kunder. Det vil vi blive glade for! 

 

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 
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