
I forbindelse med den igangværende konflikt er vi blevet kontaktet af flere af jeres medlemmer, der har været 
bekymret for hvordan de er dækket på deres rejseforsikring i tilfælde af  
strejken eller lockoutet bliver en realitet. Afbestillingsdækningen på Rejseforsikringen dækker normalt ikke i tilfælde af 
strejker og lockout.  
   
Denne bekymring har vi valgt at reagere på og Bestyrelsen i TJM Forsikring har derfor i dag truffet den beslutning, at 
vi ekstraordinært udvider afbestillingsdækningen for rejser,  
så vi også dækker ved strejke og lockout ifm. den igangværende konflikt.  

 

Nedenstående information lægger vi ud på vores hjemmeside - og herudover lægger vi en nyhed op på 
Facebook.  

 

Nyhed på tjm-forsikring.dk  

 

Vi er opmærksomme på, at en del af vores kunder kan blive berørt af den igangværende konflikt. Derfor har 
bestyrelsen i TJM Forsikring besluttet, at vi helt ekstraordinært udvider afbestillingsdækningen  
for rejser, som er købt før den 1. marts 2018.  

Rejseforsikringen dækker normalt ikke i forbindelse med strejke og lockout. Vi tror imidlertid på, at sammenhold 
betaler sig, og vil derfor gerne støtte vores faglige organisationer i denne sag. Det er enkelt at træffe denne 
beslutning, når vi er ejet af de faglige organisationer.  

Du skal først kontakte os, hvis lockout’en eller strejken bliver en realitet. Hvis du allerede har henvendt dig og er 
blevet afvist, er du meget velkomne til at kontakte os igen.  

Betingelserne for dækning er:  

• At din rejseforsikring med afbestillingsdækning var i kraft senest den 1. marts 2018  

• At din afbestillingsdækning var i kraft ved bestilling af rejsen  

• At din rejse var planlagt og betalt senest d. 1. marts 2018 

Ring til Rejseskade på 44 20 26 77.   

 

Sender tillige linket til hjemmesiden.  
Er din ferie i fare pga strejke og lockout?  

 

Sender også selve linket (til brug for deling):  https://www.tjm-forsikring.dk/aktuelt/info-om-rejseforsikring  

 

I må meget gerne dele nyheden  

I er meget velkomne til at dele nyheden i jeres organisation og til jeres medlemmer, herunder linke til vores opslag på 
web henholdsvis Facebook.  

 

Sammenhold betaler sig !  

 

Bedste hilsner  

Lisbeth Kristensen  

 

Partner, Produkt & Marketingchef  
Mobil: +45 29 62 16 19  

 

     

 

 TJM Forsikring - Ramsingsvej 28 A - 2500 Valby | Besøg os på tjm-forsikring.dk  

 
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Såfremt du ikke er rette modtager, bedes du venligst informere afsenderen herom 
samt slette e-mailen.  

 


