
   
 

 
Sundhedsforsikring – medlemstilbud  

AOPA DMU, har i samarbejde med Tryg, indgået en fordelagtig aftale om   

Forsikringen dækker 

 Undersøgelse  
 Behandling/operation og 

genoptræning 
 Second Opinion 
 Efterkontrol 
 Hjælpemidler 
 Allergi- og 

smerteudredning 
 Psykiatrisk behandling  
 Akut krisehjælp 
 Fysiske behandlinger: fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, akupunktur og osteopati 
 Psykologhjælp 
 Misbrug (udgifter op til DKK 100.000 til afvænning) 

Der er ingen aldersgrænse ved oprettelse af sundhedsforsikringen.  
 
Det er ikke et krav, at du som AOPA DMU medlem har samme bopælsadresse som din 
eventuelle ægtefælle/samlever, der måtte ønske at tegne sundhedsforsikringen.  

Ancienniteten følger med ved skift fra en anden sundhedsforsikring.  

Lidelser, der er diagnosticeret før Tryg Sundhedsforsikring træder i kraft, dækkes først 2 år 
efter forsikringens ikrafttrædelse.  

Er du i en igangværende behandling, på din nuværende sundhedsforsikring, skal du ikke 
flytte sundhedsforsikring, før behandlingen er tilendebragt.  

Pris 
Forsikringen koster 2.830 kr. årligt pr. person (2022 sats). Tryg giver også gerne et 
uforpligtende tilbud på dine øvrige forsikringer, med en fordelagtigt rabat.  

 

 

        Fortsættes på bagsiden…. 

 

                                                                             

 

https://www.motorflyvning.dk/static/CKFinderJava/userfiles/files/common/files/AOPA DMU/fakta-om-tryg-sundhed-fak20244 -Ver2.pdf


   
 

 
 
Sådan tegner du forsikringen 
 
 Log på www.motorflyvning.dk: 

1. Nedenfor dine medlemsoplysninger, er menuen AOPA DMU, her ser du dine 
tilvalgsmuligheder. 

2. Klik på det grønne ikon Tilmeld, nederst i menuen - til højre for Tryg 
Sundhedsforsikring Medlem / Tryg Sundhedsforsikring Ægtefælle/Samlever. 

3. Nyt vindue vises på din skærm: Bekræft tilmelding til AOPA DMUs 
Sundhedsforsikring. 

4. Udfyld alle felter og klik på det grønne ikon nederst til højre: Bekræft tilmelding. 
5. Dine oplysninger sendes til Tryg, som fremsender forsikringspolicen direkte til dig. 
6. Du modtager faktura på mail, fra AOPA DMUs sekretariat.       

De persondata, som du oplyser i ovenstående tilvalg, håndteres i henhold til gældende 
regler om persondatabeskyttelse. 

Sundhedsforsikringen træder først i kraft, når du har modtaget bekræftelse direkte fra Tryg.  

Spørgsmål? 
AOPA DMU vejleder ikke i spørgsmål om f.eks. forsikringsdækning og forsikringsvilkår, har 
du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte:  

Peter Kvist, Erhvervskundechef i Tryg 
peter.kvist@tryg.dk 
Mobil 22 20 82 60  

Spørgsmål vedr. login:   
AOPA DMU's sekretariat 
info@motorflyvning.dk  
Telefon 78 78 21 90  
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