Ferðatrygd

Tryggja teg
uttanlands

Trygd hugsar um teg

Tryggja teg uttanlands
Rætta tryggingin

Evropa

Ætlar tú tær ein túr út í heim, er tað týdningarmikið, at tú

unum, Grønland, Miðjarðarhavslond, Jordan, Kanariu

hevur tryggjað teg sjálvan móti ymiskum óvæntaðum

oyggjar, Madeira og Asorurnar.

Skandinavia, Stórabretland, Evropa eystur móti Uralfjøll

tilburðum, ið kunnu tarna ella oyðileggja tær ferðina.
Skulu tit ferðast sum bólkur ella sum einstaklingur, so

Allur heimurin

hevur Trygd røttu ferðatryggingina.

Øll lond.

Ársferðatrygd, Stakferðatrygd, Avboðstrygd
– valið er títt.

Stakferðatrygd

Ársferða- og avboðstrygd – alt í einum
Ársferðatrygd er bæði ein ferða- og avboðstrygging, so vit
tryggja teg, bæði áðrenn tú fert avstað, og meðan tú ert
og ferðast. Hendan ferðatryggingin er eitt ískoyti til
Familjutrygd, og tí fevnir tryggingin um somu persónar í
húskinum, sum eru umfataðir av Familjutrygd, tó undantikið hjálparfólk í húsarhaldinum.
Ferðast tú javnan út í heim, eigur tú avgjørt at velja
Ársferðatrygd. Tryggingin fevnir um privatar frítíðar
ferðir, íroknað lestrarferðir og lestrarørindi, upp til 60
dagar í senn, og tit kunnu ferðast so ofta, tykkum lystir.
Avboðstryggingin kann endurrinda tær ferðakostnaðin við
í mesta lagi kr. 60.000 fyri hvørja ferð, um tú av ávísum
orsøkum noyðist at avlýsa ferðina áðrenn fráferð.
Tryggingin er galdandi, frá tú bíleggur ferðina, til tú ert
heimafturkomin, tó í mesta lagi 60 dagar eftir, at tú ert
farin avstað.
Tryggingin kann teknast til at vera galdandi í Evropa ella í
øllum heiminum.

Ferðatrygd

Ferðast tú ikki so ofta, er Stakferðatrygd ein góður
møguleiki. Tú kanst velja millum trygging í Norður
londum, Stórabretlandi, Evropa ella í øllum heiminum.
Við Stakferðatrygd teknar tú trygging fyri teir dagar,
tú ert og ferðast.
Kostnaðurin fyri Stakferðatrygd er treytaður av, hvagar
leiðin gongur, hvussu nógv fólk skulu avstað, og hvussu
leingi ein er burturstaddur. Børn undir 15 ár gjalda
helvtarprís.
Teknar tú Stakferðatrygd, mást tú eisini tekna
Avboðstrygd, um tú ynskir at vera tryggjaður,
um ferðin má avlýsast.

Avboðstrygd
Øll kenna vit til tað – dreymaferðin er bíløgd, og nú má
einki ganga galið. Men tað ger tað tíverri viðhvørt.
Avboðstrygd fevnir m.a. um, at tú ella ein av tínum
nærmastu gerast álvarsliga sjúk, ella okkurt álvarsligt
verður áfatt við húsinum, so tú mást avlýsa tína dreyma
ferð. Tí er Avboðstrygd ein góð ískoytistrygging til
Stakferðatrygd.

Avboðstrygd kann víðkast við eini tiltakstrygging, ið
tekur við, um tiltakið, ið var endamálið við ferðini, verður
avlýst áðrenn fráferð. Um ein bólkur skal út at ferðast,
kann hann eisini tekna Avboðstrygd. Kostnaðurin fyri
Avboðstrygd veldst um virðið á ferðaseðlinum.

Í neyðstøðu er hjálpin nær
Verður tú fyri óhappi í útheiminum, er Trygd til reiðar at
hjálpa tær alt samdøgrið, hvar enn tú ert.
Vit samstarva við altjóða alarmsentral, og bráðfeingis
nummarið hjá TRYGD Emergency Centre er
+45 44 25 81 00.

Gjald
Ársferða- og avboðstrygd
Ársferða- og avboðstrygd er partur av Familjutrygd og
fylgir tí gjaldinum, sum er valt fyri Familjutrygd. Tú
avgerð tá, um tryggingargjaldið skal vera ársfjórðings
gjald, hálvársgjald ella ársgjald. Tú kanst eisini melda
tryggingargjaldið til Gjaldskipanina. Gjaldið verður tá
goldið stundisliga, og tú sleppur undan at hugsa meira um
hetta. Vilt tú heldur sjálv/ur flyta peningin, ber eisini til at
gjalda við inngjaldskorti ella gjøgnum netbanka hjá
peningastovnunum.
Stakferða- og avboðstrygd
Stakferðatrygd skal altíð gjaldast áðrenn fráferð, og

Trygd app

Avboðstrygd skal teknast og gjaldast tá ið ferðin verður

Við appini hjá Trygd kanst tú fáa hjálp og vegleiðing, um

ferðina.

bíløgd, ella í seinsta lagi tá ið depositum verður goldið fyri

tú ert uttanlands og hevur brúk fyri tíni ferðatrygging.
Her kanst tú lesa um, hvat tú skalt gera í ymiskum
støðum, um okkurt er hent. Tað kann t.d. vera, at tú gerst

Tosa við okkum

sjúk/ur, okkurt verður stolið frá tær ella títt viðføri er

Ynskir tú at tekna Ársferðatrygd, Stakferðatrygd ella

seinkað.

Avboðstrygd ella at fáa meira at vita, ert tú altíð vælkomin
at vitja okkum á Oknarvegi 5 í Tórshavn ella at støkka inn
Tak niður Trygd appina her:

á gólvið í eini av deildunum hjá BankNordik ella Norðoya
Sparikassa. Tú kanst eisini skriva til okkum á
trygd@trygd.fo ella ringja á tel. 358 100.
Hetta er ikki ein fullfíggjað lýsing av nevndu tryggingum.
Vit vegleiða og svara fegin spurningum um røttu tryggingina fyri teg og tíni.

Appin lýsir ferðatryggingar hjá Trygd, og er tí til
viðskiftafólk hjá Trygd, ið hava teknað trygging fyri
privatar ferðir uttanlands.

Ferðatrygd

Tríggir
møguleikar
til tína ferð

Ársferðatrygd
við avboð

Stakferðatrygd

Avboðstrygd

Ferðast javnan út í heim
Ferðast ikki ofta
Ferðin má avlýsast
Alment tiltak er avlýst áðrenn fráferð
merkir umfatað av tryggingini
merkir ikki umfatað av tryggingini

Við Trygd appini er hjálpin altíð tøk,
um tú skuldi verið óheppin á ferðini.
Við hentu appini fært tú vegleiðing um, hvat tú skalt gera í ymiskum
neyðstøðum – eitt nú um viðførið er seinkað, tú gerst sjúk/ur, ella o
 kkurt
verður stolið á ferðini.

Trygd appin – títt hjálpartól í neyðstøðu.

P / F Trygd
Tryggingarfelag
Oknarvegur 5
P.O. Box 44
FO-110 Tórshavn
Faroe Islands

Tel +298 358 100
Fax +298 317 211
trygd@trygd.fo
www.trygd.fo

Hetta er ikki ein fullfíggjað lýsing av Ferðatrygd hjá Trygd.
Víst verður til www.trygd.fo, har tryggingartreytirnar fyri
Ferðatrygd kunnu lesast.

www.trygd.fo

