
 
 

                               
     

 
 
 
Skift til sommerhjul – med Udvidet Tryg Vejhjælp 
Når vejtemperaturen er på ca. 8 C er det tid til at skifte til sommerhjul. 
Har du tillægsdækningen Udvidet Tryg Vejhjælp til din bilforsikring, kan du få skiftet hjul to gange årligt. 
 
Bestil hjulskift – ring 7033 2828 eller gå på tjm-forsikring.dk 
 
Flere fordele med Udvidet Tryg Vejhjælp 
Med Udvidet Tryg Vejhjælp kan du også få vejhjælp til din campingvogn eller anhænger/trailer, som du 
trækker lovligt efter bilen. Det kan fx være i forbindelse med et uheld eller driftsstop. Dækningen 
gælder i Danmark uanset om du ejer, lejer eller låner campingvognen eller traileren. 
 
Læs mere om Udvidet Tryg Vejhjælp på tjm-forsikring.dk 
Har du allerede Bilforsikring hos os, kan du nemt bestille tillægsdækningen Udvidet Tryg Vejhjælp på 
tjm-forsikring.dk 
 
 
 
Ændring på rejsesygesikringsdækning for rejser i EU pr. 1. 8. 2014 
Pr. 1.8.2014 ophører rejsesygesikringen på det gule sundhedskort ved rejser i EU og du skal derfor 
medbringe det blå EU-sygesikringskort. Med det blå sygesikringskort har man ret til sygehjælp på lige 
vilkår med borgerne i det land, man opholder sig i. I nogle tilfælde skal man dog selv betale nogle af 
behandlingsudgifterne. 
 
Rejseforsikring fra Tjenestemændenes Forsikring 
Har du rejseforsikring hos os, vil du også efter 1.8.2014 kunne få: 
 

• dækket din egen andel af behandlingsudgifterne og udgifter til medicin, hvis du er i besiddelse 
af det blå sygesikringskort og bliver indlagt på et offentligt behandlingssted. 

• dækket udgifter til behandling/medicin, hvis du er indlagt på et privat behandlingssted. 
• dækket hjemtransport i forbindelse med dødsfald 
• adgang til en døgnbemandet alarmcentral. 

 
Læs mere om Rejseforsikring på tjm-forsikring.dk eller kontakt din forsikringstillidsmand  
 
 



 

 
 
Kunder med rejseforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring 
Alle kunder, der har en ikraftværende rejseforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring vil få et særligt 
informationsbrev senest i maj 2014. 
 
 
Rejse med en kronisk sygdom 
Ikke alle rejsemål og rejseformer er lige velegnede, hvis du lider af en kronisk sygdom. Har du en 
kronisk sygdom, bør du tjekke om du er dækket af din rejseforsikring, før du bestiller rejsen. Det er ikke 
alle kroniske sygdomme, der giver anledning til forbehold. Dit behandlingsforløb, rejsemål m.m. spiller 
også ind. 
Kontakt os på 7033 2828 eller på tjm-forsikring.dk 
 
 
Motorcyklister - ekstra MC-dækning og vejhjælp 
Forårstid er MC-tid. Tjek om du har fået tegnet ekstra MC-dækning på din ulykkeforsikring, det sikrer 
fuld erstatning, hvis du som fører kommer til skade under kørslen. Uden ekstra MC-dækning får du kun 
halv erstatning. Husk, at du også kan få rabat på vejhjælp til din MC gennem os. 
 
Kontakt din forsikringstillidsmand eller læs mere på tjm-forsikring.dk 



 

 
Velkommen til nye forsikringstillidsmænd  
Et anderledes fritidsjob – sådan beskriver mange jobbet som forsikringstillidsmand. Et meget attraktivt 
fritidsjob ifølge mange, og det positive budskab spreder sig.  
Vi får løbende mange henvendelser fra medlemmer, der ønsker at komme i betragtning, når der bliver 
et job som forsikringstillidsmand i deres område. 
 
Her i foråret byder vi fire nye forsikringstillidsmænd velkommen – Thomas fra TDC (LTD 
Lederforeningen i TDC), Pia fra Skat (Dansk Told og Skatteforbund), Lene fra Frederiksberg 
Kommune (Frederiksberg Kommunalforening) og Peter (Fængselsforbundet). 
 
Er du interesseret i et job som forsikringstillidsmand, læs mere på job.tjm-forsikring.dk 
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