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Danskere over 70 år har svært ved at købe en
rejseforsikring
AF Lene Andersen | Janne Rasmussen, (research)
Skønt de danske pensionister er raske og rejseglade, kan det være vanskeligt for dem at få en billig
rejseforsikring. Pr. 1. august steg priserne.
Flere danske rejseforsikringsselskaber vil ikke røre ved kunder, der er blevet 70 år. Fire af de
billigste selskaber på markedet siger blankt nej til at forsikre pensionister. Andre stiller særlige
krav til helbred eller har forhøjede priser til alle over 70 år.
Det har altid været lidt dyrere at tegne rejseforsikringer i reparationsalderen – i hvert fald når turen
er gået til USA eller Asien. Men den særlige danske offentlige rejsesygeforsikring via det gule
kort har holdt priserne nede i Europa.
Det er slut nu. Og det kan ses på priser og krav, efter at det gule kort for to uger siden blev kasseret
og erstattet med det mindre dækkende blå EU-sundhedskort.

Lidt bekymrende
Ældre Sagen ærgrer sig over udviklingen.
»Det gule kort var et godt og velafprøvet system. Og det er lidt bekymrende, at afskaffelsen af det
gør det sværere for ældre danskere at blive forsikret godt og billigt. Jeg vil gerne opfordre
selskaberne til at kigge deres statistikker grundigt igennem og sørge for, at de er opdaterede. Vi ser
trods alt en kraftig forbedring af levealderen i disse år. En 70-årig i dag har et væsentligt bedre
helbred end for blot 10 år siden,« siger konsulent i Ældre Sagen Jens Højgaard.
Dansk Rejseforsikring er blandt dem, der i dag ikke tegner forsikringer til kunder over 69 år.
Selskabet har først for kort tid siden stoppet salget af forsikringer i Europa til ældre. Salgsstoppet
skyldes afskaffelsen af den offentlige danske rejsesygeforsikring.
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»Selv om de ældre har et langt bedre helbred i dag end tidligere, så ved vi af erfaring, at de har en
større risiko for at komme ud for noget. Også for noget alvorligt. Vi ønsker ikke et administrativt
fordyrende system, hvor vi skal sidde og vurdere helbredserklæringer. Derfor er det nemmest at
sige nej til alle,« fortæller direktør Jakob Bender.
Safe Away er et andet af de nye onlinerejseforsikringsselskaber. Og ligesom det er tilfældet i
Dansk Rejseforsikring, sidder også her en mand med mange års erfaring i rejseforsikringsbranchen
i direktørstolen.
»Måske går vi ind i markedet for seniorforsikring senere, men der er en større risiko på de ældre,
og her i begyndelsen vil vi koncentrere os om det brede marked. Det er en måde at holde priserne
nede på,« siger Ole Ærthøj.

Højere priser
Ifølge Danmarks Statistik tegnede danskere over 65 år sig i 2009 for 13 pct. af ferierne i udlandet
med mindst fire overnatninger.
De to store rejsesforsikringsselskaber – Gouda ejet af Gjensidige samt Europæiske ERV –
afdækker risikoen ved hjælp af pristillæg.

»Vi har tidligere krævet en helbredserklæring, men det gør vi ikke mere. Til gengæld betaler
rejsende over 70 år 50 pct. oven i præmien. Er man over 80 år, er præmietillægget på 100 pct.,
fordi folk oppe i alderen typisk har flere sygdomsforløb og går oftere til lægen,« siger
salgsdirektør Dan Kjølhede Laursen, Europæiske ERV.
Gouda har hele tiden haft et pensionisttillæg. Ifølge alarmchef Karin Tranberg er det hævet godt
25 pct. som koncernens øvrige priser.
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»Men som noget nyt er vi begyndt at kræve en helbredserklæring, når folk tegner forsikring. Og
hvis helbredet ændrer sig, skal der søges igen, også selv om forsikringen fortsat gælder,« pointerer
Karin Tranberg.
Tryg har en glidende prisstigning op mod de 75 år, men kommunikationschef Kasper Riis
pointerer, at selskabet gerne forsikrer alle kunder.
»Prisen for forsikringen er beregnet ud fra kundens risikoprofil, som vil være forskellig fra kunde
til kunde. Den afhænger blandt andet af alder og af, hvor kunden bor,« siger Kasper Riis.

Bedre livsstil
Enkelte har dog ingen aldersrestriktioner. Det gælder flere af de traditionelle
skadesforsikringsselskaber, hvor rejseforsikringen tegnes sammen med indboforsikringen.
Og det gælder i nystiftede Globe Rejseforsikring.
»De undersøgelser, vi har lavet om forsikring af ældre, viser ikke nogen generelt forhøjet risiko.
Den vurdering deles af vores samarbejdspartner Solid. Ældre har en bedre livsstil og lever længere
end før. Derfor ser vi ingen grund til at forskelsbehandle denne gruppe rejsende,« siger direktør
Tom Jensen.
Ny rejseforsikring udsat for kritik
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