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Personoplysninger
Som kunde har du mulighed for at se hvilke person-
oplysninger vi har registreret om dig. Det vil typisk 
være oplys ninger om navn, adresse, cpr-nummer og 
dine forsik ringer. Hvis du ønsker at se disse oplysnin-
ger skal du rette henvendelse til Alka Forsikring.

Informationer fra Alka
Ønsker du ikke informationer fra Alka Forsikring om 
eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette med-
deles direkte til Alka Forsikring. 

Aftalegrundlag
Forsikringsaftalen med Alka Forsikring udgøres af 
po licen, evt. policetillæg samt forsikringsbetingelser-
ne. Endvidere gælder Lov om forsikringsaftaler samt 
Lov om forsikringsvirksomhed.

Forkortelse
I betingelserne er Alka Forsikring benævnt ved Alka 
og Falck Global Assistance er benævnt ved FGA.
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Forord

i. Om forsikringsbetingelserne

Denne rejseforsikring tilbydes som en tillægsdæk-
ning til din Indboforsikring og præmien for denne op-
kræves over Indboforsikringen. 
Forsikringen dækker mange risici, når du skal ud at 
rejse. Forsikringsbetingelserne kan derfor hverken 
være helt kortfattede eller helt enkle at læse. 
Som kunde er det imidlertid vigtigt, at du kender den 
aftale, der er indgået. Læs derfor forsikringsbetingel-
serne igennem – også før skaden sker – og er der 
ting, vi ikke har forklaret tydeligt nok, så spørg Alka 
om hvad der menes. 
Når du læser forsikringsbetingelserne for at afgøre 
om en skade er dækket, er det vigtigt at vide, 

- hvem der tilhører gruppen af sikrede personer, 
- om rejsen er omfattet af forsikringen, 
- om hændelsen er dækket under den enkelte 

forsikringsdækning.

Forsikringsbetingelserne er udformet således, at 
hver forsikringsdækning er beskrevet i et selvstæn-
digt afsnit. Under hver af disse forsikringsdæknin-
ger er først beskrevet hvornår forsikringen dækker, 
og dernæst hvornår forsikringen ikke dækker. Sidst 
i hvert afsnit er så beskrevet hvilke udgifter forsikrin-
gen erstatter og evt. hvilke udgifter der ikke erstattes.
F.eks. Afsnit 18 ”Afbestillingsforsikring”:

- Punkt 18.1. Forsikringen dækker
- Punkt 18.2. Forsikringen dækker ikke
- Punkt 18.3. Hvad erstattes
- Punkt 18.4. Hvad erstattes ikke

Når du læser forsikringsbetingelserne er det derfor 
vigtigt, at du er opmærksom på overskrifterne.

ii. Hospitalsundersøgelse/ 
-indlæggelse 

Kommer du ud for hospitalsundersøgelse/ -indlæg-
gelse er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter 
FGA’s alarmcentral på tlf. 70 27 14 33.
Undlad at skrive under på erklæringer, formularer 
m.v. før du har været i kontakt med FGA. 

iii. Hvis du er syg, er kommet til skade 
eller har en kronisk lidelse - og ønsker 
at købe en rejse 

Forsikringen indeholder en dækning ved afbestilling 
af rejser som følge af opstået sygdom eller tilskade-
komst. Dækningen er bl.a. betinget af, at du bestil-
ler rejsen mens du er sund og rask og ikke har en 
sygdom, kronisk lidelse eller tilskadekomst der kan 
forventes at medføre aflysning af rejsen. 
Hvis du har en sygdom, en kronisk lidelse eller er 
kommet til skade, så skal du kontakte Alka inden du 
bestiller din rejse og inden du betaler hele eller dele 
af rejsen. Du kan ringe til os på telefon 70 12 14 16, 
så vil vi rådgive om din situation.

iv. Hvis du er syg, er kommet til skade 
eller har en kronisk lidelse før du skal 
påbegynde en rejse

Din forsikring dækker også udgifter til sygebehand-
ling på din rejse. Men du skal være opmærksom på, 
at forsikringen ikke dækker behandlingsbehov, som 
er kendt før din rejse til udlandet. Derfor skal du un-
dersøge din situation nærmere, hvis du har været syg 
eller er kommet til skade før din rejse eller har en kro-
nisk lidelse der kan være behandlingskrævende på 
din rejse.
Alka tilbyder at foretage en medicinsk forhåndsvur-
dering, for at afgøre om forsikringen kan udvides, så 
du kan blive dækket fuldt ud på din rejse. Det er kun 
nødvendigt med en medicinsk forhåndsvurdering, 
hvis din sygdom, tilskadekomst eller kroniske lidelse 
- indenfor de seneste 2 måneder før rejsen - har med-
ført et af følgende:

• Du har været indlagt på hospital
• Du har været hos læge, som ikke er almindelig 

kontrol
• Du har fået ændret din medicinering.
• Du har en behandlingskrævende sygdom/lidelse 

– men har endnu ikke søgt læge
• Du er henvist til yderligere undersøgelser eller 

behandling for en sygdom/lidelse
• Du er udeblevet fra aftalt kontrolbesøg
• Du har selv afslået at modtage behandling 
• Du har fået afslag på at blive behandlet eller man 

har opgivet at behandle dig
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Hvis du kan svare Ja til et af spørgsmålene skal du 
kontakte Alkas rejseservice 2 uger før afrejse, så vi 
kan vurdere din situation. Det er ikke nok, at en læge 
vurderer, at du er rask nok til at tage ud at rejse. Det 
er alene Alka der kan give tilsagn om forsikringsdæk-
ning på din rejse.
Vær i øvrigt opmærksom på, at den medicinske for-
håndsvurdering kun gælder for den enkelte rejse. 
Hvis du skal på en ny rejse på et senere tidspunkt vil 
det være nødvendigt med en ny medicinsk forhånds-
vurdering til den nye rejse.
Telefonnummeret til Alkas rejseservice er  
70 27 14 33.

v.  EU-sygesikringen – det blå kort

EU-sygesikringen gælder indenfor EU og EØS-lan-
dene samt Schweiz. 
EU-sygesikringskort giver dig ret til samme offent-
lige sygehjælp som borgerne i det land du befinder 
dig i. Sygehjælpen gives af læger og klinikker der er 
tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen i det enkelte 
land. Du kan altså ikke forvente dækning via EU-sy-
gesikringen på private klinikker og hospitaler.
Reglerne for offentlig behandling er ikke ens i lande-
ne. Nogle ydelser kan være dækket i et land, mens 
de kan være helt undtaget i et andet land. Herudover 
kan der være regler om egenbetaling for behand-
ling i landene. På patientombuddets hjemmeside  
(www.patientombuddet.dk) kan man finde informa-
tion om dækningen i de enkelte lande.
Det blå kort er dit bevis for, at du er sikret under EU-
sygesikringen. Sørg for at have det blå kort med når 
du skal ud at rejse, og vis det, når du henvender dig 
for at modtage sygehjælp eller medicin ved rejse in-
denfor EU- og EØS-landene og Schweiz. 
Det blå kort kan bestilles på www.borger.dk eller hos 
din kommune. 
Hvis du bliver syg eller kommer til skade og har brug 
for lægehjælp på din rejse, så kontakt Alkas rejse-
service på 70 27 14 33. Alkas rejseservice vil anvise 
nærmeste egnede behandlingssted. I de tilfælde, 
hvor det blå kort ikke dækker udgifterne til behand-
ling, er du dækket af din rejseforsikring hos Alka.
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Forsikringens dækning

1.  Hvem er omfattet af forsikringen 
(sikrede personer)

1.1. Forsikringen omfatter følgende personer:
1.1.1. Forsikringstageren med husstand. Ved 

husstand forstås:
-  personer, der er gift med henholdsvis 

lever i fast parforhold med forsikrings-
tageren, 

-  børn, herunder plejebørn,  
-  øvrige familiemedlemmer, 
-  fastboende medhjælp i husholdnin-

gen.
Det er en forudsætning, at ovenstående 
personer, er tilmeldt samme helårsadres-
se på Folkeregisteret som forsikringstage-
ren.

1.1.2. Udeboende børn af et medlem af husstan-
den (jf. punkt 1.1.1.), såfremt barnet
-  er under 21 år, 
-  bor alene og 
-  ikke har fastboende børn hos sig.

1.1.3. Udeboende delebørn af et medlem af hus-
standen (jf. punkt 1.1.1.), såfremt barnet
-  er under 21 år og 
-  rejser sammen med et medlem af hus-

standen (jf. punkt 1.1.1.).
1.1.4. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 

personer.

2.  Hvilke rejser er dækket 

2.1. Forsikringen dækker:
2.1.1. Ferie- og studierejser til udlandet.
2.1.2. Ferierejser i Danmark.

Dækningen er betinget af, at ferien foregår 
i lejet feriebolig, og at lejemålet strækker 
sig over minimum 1 nat. 
Ved Ferierejser i Danmark ydes alene 
dækning for:
- Hjemkaldelse / Rejseafbrydelse  

jf. afsnit 3,
- Erstatningsrejse, jf. afsnit 5,
- Ødelagte rejsedage, jf. afsnit 6,
- Ferieboligsikring, jf. afsnit 10,
- Afbestillingsforsikring, jf. afsnit 18 

og
- Erstatningsbil, jf. afsnit 19.

2.1.3. Forventet rejseperiode:
Regnes fra det tidspunkt sikrede planlæg-
ger at forlade sin bopæl for at påbegynde 
rejsen. 
Regnes til det tidspunkt sikrede forventes 
af returnere til sin bopæl.
Hvis den forventede rejseperiode oversti-
ger 60 dage, ydes ikke dækning for:
- Erstatningsrejse, jf. afsnit 5,
- Ødelagte rejsedage, jf. afsnit 6, 
- Afbestillingsforsikring, jf. afsnit 18.

2.1.4. Forsikringsperioden:
For den enkelte rejse træder forsikringen 
i kraft, når sikrede forlader sin bopæl for 
at påbegynde rejsen, og den ophører ved 
hjemkomst til bopælen.
Forsikringen dækker dog max. 60 dage fra 
sikrede har forladt sin bopæl. 

2.2. Forsikringen dækker ikke:
2.2.1. Rejser, hvori der på nogen måde indgår 

erhverv.
2.2.2. Rejser, hvorunder der søges arbejde.
2.2.3. Rejser, hvor formålet ikke er ferie eller stu-

die, f.eks. nødhjælpsarbejde.
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3. Hjemkaldelse / Rejseafbrydelse

3.1. Forsikringen dækker: 
Hjemkaldelse til sikredes bopæl i Dan-
mark pga.: 

3.1.1. Alvorlig hændelse blandt følgende perso-
ner i Danmark: 
- sikredes husstand,
- sikredes børn, svigerbørn, stedbørn, 

adoptivbørn eller børnebørn,
- sikredes forældre eller svigerforæl-

dre, 
- sikredes bedsteforældre,
- sikredes søskende, svogre eller svi-

gerinder.
 
Ved alvorlig hændelse forstås: 
- dødsfald, 
- hospitalsindlæggelse som følge af 

alvorligt ulykkestilfælde,
- hospitalsindlæggelse som følge af 

pludseligt opstået alvorlig sygdom.

3.1.2. Brand, indbrud eller eksplosion i sikredes 
private bolig.

3.1.3. Brand, indbrud eller eksplosion i sikredes 
egen virksomhed.

3.1.4. Bedrageriske handlinger i sikredes egen 
virksomhed, når dette er begået af en 
medarbejder. 

3.1.5. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 
i sikredes egen virksomhed.

3.2. Forsikringen dækker ikke:
3.2.1. Hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt 

inden sikrede forlod sin bopæl for at påbe-
gynde sin rejse.

3.3. Hvad erstattes:
3.3.1. Rimelige ekstraudgifter (max. ordinært ru-

tefly) til afbrydelse af rejsen.
3.3.2. Rimelige ekstraudgifter til hjemtransport af 

bil, hvis sikredes rejse foregår i bil og sik-
rede har valgt andre transportmidler ved 
hjemtransporten.

3.3.3. Rimelige ekstraudgifter til returrejse (til rej-
semålet), såfremt der er mindst 7 dage til-
bage af den oprindelige rejseperiode.

3.4. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

3.4.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis, flybilletter, feriebolig m.m.

3.4.2. Anden dokumentation af rejsens planlagte 
varighed.

3.4.3. Original dokumentation for ekstraudgifter 
– f.eks. hotel, transport m.m.

3.4.4. Ved sygdom: kopi af journal fra læge eller 
hospital. 

3.4.5. Ved dødsfald: kopi af dødsattest.
3.4.6. Ved brand, indbrud eller bedrageriske 

handlinger: kopi af politikvittering. 
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4. Tilkaldelse og Sygeledsagelse

4.1. Forsikringen dækker: 
Hvis en sikret

4.1.1. Hospitalsindlægges som følge af alvorlig 
akut sygdom.

4.1.2. Hospitalsindlægges som følge af alvorlig 
tilskadekomst.

4.1.3. Rammes af dødsfald.

4.2. Hvad erstattes:
4.2.1. Tilkald: 

Rimelige udgifter til transport af 2 perso-
ner fra egen bopæl i Danmark/Grønland 
og frem til den syge/tilskadekomne. 

4.2.2. Sygeledsagelse: 
Rimelige udgifter for 
- alle sikrede der deltager på rej-

sen,
- øvrige børn under 18 år, som 

sikrede har med på rejsen,
- 2 andre personer efter eget valg

til sygeledsagelse: 
- hotel, forplejning og lokal trans-

port med indtil 1.500 kr. pr. dag 
(pr. person),

- hjemtransport sammen med 
den syge/tilskadekomne/døde,

- hjemtransport til sikredes/til-
kaldtes egen bopæl i Danmark/
Grønland.

4.2.3. Hjemtransport af bil:
Rimelige udgifter til hjemtransport af bil, hvis: 
- den syges/tilskadekomnes/dø-

des rejse foregår i bil,
- der ikke er en rejseledsager, 

som kan køre bilen hjem og
- hjemtransporten aftales med 

FGA.

4.2.4. Indhentning af planlagt rejse:
Rimelige udgifter for den:  
- syge/tilskadekomne samt 
- rejseledsagere der har sygeled-

saget den syge/tilskadekomne.

4.3. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

4.3.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis, flybilletter, feriebolig m.m.

4.3.2. Anden dokumentation af rejsens planlagte 
varighed.

4.3.3. Original dokumentation for ekstraudgifter 
– f.eks. hotel, transport m.m.

4.3.4. Ved sygdom: Kopi af journal fra læge eller 
hospital. 

4.3.5. Ved dødsfald: kopi af dødsattest.
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5. Erstatningsrejse

5.1. Forsikringen dækker:  
Hvis minimum 50 % af rejseperioden øde-
lægges som følge af:

5.1.1. At sikrede hospitalsindlægges pga. akut 
sygdom eller tilskadekomst.

5.1.2. At sikrede transporteres hjem fra ferien 
pga. akut sygdom eller tilskadekomst.

5.1.3. At sikrede afbryder rejsen jf. afsnit 3 
”Hjemkaldelse / Rejseafbrydelse”.

5.1.4. At sikrede evakueres jf.  afsnit 13 ”Evaku-
ering”. 

5.1.5. At sikrede følger en rejseledsager, som 
- transporteres hjem fra rejsen pga. 

akut sygdom, tilskadekomst eller 
dødsfald.

- hospitalsindlægges som følge af 
akut sygdom eller tilskadekomst.

5.2. Forsikringen dækker ikke:
5.2.1. Hvis den planlagte rejseperiode er over 60 

dage (der kan heller ikke opnås dækning 
for skader der indtræder i rejsens første 60 
dage).

5.3. Opgørelse af ødelagt rejseperiode:
5.3.1. Den ødelagte rejseperiode opgøres som 

forholdet mellem ødelagte rejsedage og 
den forventede rejseperiode. 
Ødelagte rejsedage opgøres jf. punkt 
5.3.2 og punkt 5.3.3.
Den forventede rejseperiode opgøres jf. 
punkt 2.1.3. Perioden regnes som hele 
dage. F.eks. regnes med 6 dage, hvis den 
forventede rejseperiode udgør 5 dage og 
2 timer.

5.3.2. Ved sygdom, tilskadekomst og sygeledsa-
gelse opgøres antal ødelagte rejsedage 
som påbegyndte døgn,  
- fra det tidspunkt, hvor den syge/til-

skadekomne havde første lægebe-
søg, 

- til det tidspunkt, hvor sikrede rask-
meldes.  Hvis sikrede ikke raskmel-
des i rejseperioden, regnes til det 
tidspunkt, hvor sikrede havde plan-
lagt hjemkomst.

5.3.3. Ved ”Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse” og 
”Evakuering” opgøres antal ødelagte rej-
sedage som påbegyndte døgn, 
- fra det tidspunkt, hvor sikrede forla-

der sin feriebolig,
- til det tidspunkt, hvor sikrede havde 

planlagt hjemkomst. Hvis sikrede 
har genoptaget sin rejse, regnes til 
det tidspunkt, hvor den planlagte rej-
serute indhentes.

5.4. Hvad erstattes:
5.4.1. Afholdte udgifter til leje af feriebolig (fri-

tidshus, villa, lejlighed, hotelværelse, telt, 
campingvogn, autocamper, standplads, 
lystfartøj og lign.). 

5.4.2. Afholdte udgifter til transport (fly, tog, bus, 
bro- og vejafgifter, leje af køretøj m.m.).

5.4.3. Ved kørsel i bil eller autocamper beregnes 
kilometergodtgørelse svarende til statens 
mindstesats ved tjenestekørsel i egen bil. 
Antal af kilometer opgøres som kørt kilo-
meter ad korteste vej fra sikredes bopæl til 
rejsemålet og retur.

5.4.4. Betalte udgifter til udflugter, arrangemen-
ter (f.eks. koncert- og fodboldbilletter) og 
andre planlagte aktiviteter (f.eks. leje af 
udstyr, liftkort og instruktion). 

5.4.5. Erstatning pr. rejse kan max. udgøre 
120.000 kr. for alle sikrede personer. 

5.5. Hvad erstattes ikke:
5.5.1. Udgifter til fortæring.

5.6. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

5.6.1. Kopi af journal fra læge eller hospital. Af 
journalen skal diagnosen fremgå sammen 
med perioden for hospitalsopholdet. Har 
sikrede ikke været hospitalsindlagt skal 
fremgå sygdommens/tilskadekomstens 
varighed samt hvilken behandling der er 
ordineret. Opstår der tvivl om hvilken pe-
riode sikrede har været hospitalsindlagt, 
afgøres dette af FGA’s læge.

5.6.2. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis, flybilletter, feriebolig, broafgif-
ter m.m.

5.6.3. Anden dokumentation af rejsens planlagte 
varighed.

5.6.4. Original dokumentation for andre udgifter 
til leje af udstyr, liftkort m.m.
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6. Ødelagte rejsedage

6.1. Forsikringen dækker: 
Er sikrede ikke berettiget til Erstatnings-
rejse jf. afsnit 5, kan sikrede få erstattet 
ødelagte rejsedage som følge af:

6.1.1. At sikrede bliver akut syg eller kommer til 
skade og dette medfører at sikrede hospi-
talsindlægges.

6.1.2. At sikrede bliver akut syg eller kommer 
til skade og derved får en væsentligt be-
grænset bevægelsesfrihed.
Bevægelsesfriheden skal være begrænset 
i en sådan grad, at sikrede kun er i stand 
til at opholde sig i og omkring ferieboligen. 
Dækningen forudsætter, at sikrede har 
søgt læge under sin rejse. Lægens diag-
nose og behandling skal understøtte at 
bevægelsesfriheden er væsentligt be-
grænset. 

6.1.3. At sikrede pådrager sig knoglebrud, for-
stuvning, ledbåndsskade eller skade i me-
nisk/korsbånd. Forsikringen dækker dog 
ikke skader der er sket i hænder og fingre.

6.1.4. At sikrede transporteres hjem fra ferien 
pga. akut sygdom eller tilskadekomst.

6.1.5. At sikrede afbryder rejsen jf. afsnit 3 
”Hjemkaldelse / Rejseafbrydelse”.

6.1.6. At sikrede evakueres jf.  afsnit 13 ”Evaku-
ering”.

6.1.7. At sikrede følger en rejseledsager, som 
- transporteres hjem fra ferien pga. 

akut sygdom, tilskadekomst eller 
dødsfald.

- hospitalsindlægges som følge af 
akut sygdom eller tilskadekomst.

6.2. Forsikringen dækker ikke:
6.2.1. Hvis den planlagte rejseperiode er over 60 

dage (der kan heller ikke opnås dækning 
for skader der indtræder i rejsens første 60 
dage).

6.2.2. Hvis der ydes Erstatning jf. afsnit 5 ”Erstat-
ningsrejse”.

6.3. Opgørelse af ødelagte rejsedage:
6.3.1. Ved sygdom, tilskadekomst og sy-

geledsagelse opgøres antal ødelag-
te rejsedage som påbegyndte døgn,  
- fra det tidspunkt, hvor den syge/til-

skadekomne havde første lægebe-
søg,

- til det tidspunkt, hvor sikrede rask-
meldes.  Hvis sikrede ikke raskmel-
des i rejseperioden, regnes til det 
tidspunkt, hvor sikrede havde plan-
lagt hjemkomst.

6.3.2. Ved ”Hjemkaldelse/Rejseafbrydelse” 
og ”Evakuering” opgøres antal øde-
lagte rejsedage som påbegyndte døgn,  
- fra det tidspunkt, hvor sikrede forla-

der sin feriebolig, 
- til det tidspunkt, hvor sikrede havde 

planlagt hjemtransport. Hvis sikrede 
har genoptaget sin rejse, regnes til 
det tidspunkt, hvor den planlagte rej-
serute indhentes.

6.4. Hvad erstattes og hvordan erstattes:
6.4.1. Der ydes erstatning til skadelidte og 1 sik-

ret rejseledsager. 
6.4.2. For hver påbegyndt rejsedag, der er øde-

lagt, ydes følgende erstatning pr. person:  
- Rejsens samlede pris jf. punkt 6.4.4. 

divideret med
- Antal rejsedeltagere (børn og voks-

ne) divideret med
- Forventet rejseperiode jf. punkt 

2.1.3.. 

Den forventede rejseperiode opgøres som 
påbegyndte dage. F.eks. regnes med 6 
dage, hvis den forventede rejseperiode 
udgør 5 dage og 2 timer.

6.4.3. Udflugter, arrangementer (f.eks. koncert- 
og fodboldbilletter), andre planlagte ak-
tiviteter (f.eks. leje af udstyr, liftkort eller 
instruktion), der ikke kan anvendes som 
følge af en dækket forsikringsbegivenhed.

6.4.4. Opgørelse af rejsens samlede pris:
6.4.4.1. Udgifter der er betalt til leje af feriebolig 

(fritidshus, villa, lejlighed, hotelværelse, 
telt, campingvogn, autocamper, stand-
plads, lystfartøj og lign.).
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6.4.4.2. Udgifter der er betalt til transport (fly, tog, 
bus, bro- og vejafgifter, leje af køretøj 
m.m.).

6.4.4.3. Ved kørsel i bil eller autocamper beregnes 
kilometergodtgørelse svarende til statens 
mindstesats ved tjenestekørsel i egen bil. 
Antal af kilometer opgøres som kørt kilo-
meter ad korteste vej fra sikredes bopæl til 
rejsemålet og retur.

6.4.4.4. Udgifter til fortæring indgår ikke i rejsens 
samlede pris.

6.4.4.5. Rejsens samlede pris kan max. udgøre 
120.000 kr. for alle sikrede personer. 

6.5. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

6.5.1. Kopi af journal fra læge eller hospital. Af 
journalen skal diagnosen fremgå sammen 
med perioden for hospitalsopholdet. Har 
sikrede ikke været hospitalsindlagt skal 
fremgå sygdommens / tilskadekomstens 
varighed samt hvilken behandling der er 
ordineret. Opstår der tvivl om hvilken pe-
riode sikrede har været hospitalsindlagt el-
ler fået begrænset sin bevægelsesfrihed, 
afgøres dette af FGA’s læge.

6.5.2. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis, flybilletter, feriebolig, broafgif-
ter m.m.

6.5.3. Anden dokumentation af rejsens planlagte 
varighed.

6.5.4. Original dokumentation for andre udgifter 
til leje af udstyr, liftkort m.m.

7. For sent fremmøde til transportmiddel

7.1. Forsikringen dækker:
7.1.1. Hvis sikrede uforskyldt og uden at det 

kunne forudses kommer for sent til 
- et offentligt transportmiddel eller 
- et transportmiddel arrangeret af en 

rejsearrangør. 

7.2. Forsikringen dækker ikke:
7.2.1. Hvis der er indlagt mindre end 2 timer til 

skift mellem to transportmidler.
7.2.2. Hvis forsinkelsen opstår før sikrede har 

forladt sin bopæl eller sit opholdssted.

7.3. Hvad erstattes:
7.3.1. Rimelige ekstraudgifter til: 

- transport for at indhente den fast-
lagte rejserute,

- hotelophold og fortæring til rejsen 
kan fortsættes.

7.3.2. Erstatningen kan max. andrage den plan-
lagte rejses pris. 

7.4. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

7.4.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

7.4.2. Original dokumentation for forsinkelsen.
7.4.3. Original dokumentation for ekstraudgifter.
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8. Forsinket udrejse eller hjemkomst

8.1. Forsikringen dækker:
8.1.1. Hvis sikredes udrejse fra Danmark forsin-

kes med mere end 6 timer pga. klimatiske 
forhold eller mekanisk skade på transport-
midlet.

8.1.2. Hvis sikredes hjemkomst til Danmark for-
sinkes med mere end 6 timer pga. klimati-
ske forhold eller mekanisk skade på trans-
portmidlet. 

8.2. Forsikringen dækker ikke:
8.2.1. Hvis rejsen foretages med andet end of-

fentlige transportmidler.
8.2.2. Hvis rejsearrangøren har fastlagt rejse-

tidspunkterne mindre end 24 timer før den 
respektive ud- eller hjemrejse skal påbe-
gyndes.

8.2.3. Hvis ændringer til rejsearrangøren er med-
delt mindre end 24 timer før den respek-
tive ud- eller hjemrejse skal påbegyndes. 

8.3. Hvordan opgøres erstatningen:
8.3.1. Erstatningen opgøres til 750 kr. pr. påbe-

gyndt døgn pr. forsikret person. 
8.3.2. Erstatningen kan ikke overstige 2.250 kr. 

pr. begivenhed pr. forsikret person.

8.4. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

8.4.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

8.4.2. Original dokumentation fra transportsel-
skabet med angivelse af årsag til forsinkel-
sen eller anden dokumentation for forsin-
kelsen (f.eks. værkstedsregning, vejhjælp, 
politi-kvittering).

9. Forsinket bagage

9.1. Forsikringen dækker:
9.1.1. Hvis indskrevet bagage er forsinket med 

mere end 6 timer i forhold til sikredes an-
komst til et bestemmelsessted.

9.2. Forsikringen dækker ikke:
9.2.1. Hvis bagagen er sendt som gods eller in-

ternational bagage. 
9.2.2. Hvis bagagen er indleveret til et andet 

transportmiddel end det som sikrede rej-
ser med. 

9.3. Hvad erstattes:
9.3.1. Udgifter til nødvendige indkøb med indtil 

750 kr. pr. påbegyndt døgn pr. sikret per-
son. 

9.3.2. Erstatningen kan ikke overstige 2.250 kr. 
pr. begivenhed pr. sikret person.

9.4. Hvad erstattes ikke:
9.4.1. Erstatningskøb, som er foretaget efter at 

bagagen er kommet frem til bestemmel-
sesstedet.

9.5. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

9.5.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

9.5.2. Original dokumentation fra transportsel-
skabet med angivelse af årsag til forsinkel-
sen (PIR-rapport).

9.5.3. Original dokumentation for erstatnings-
køb.
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10. Ferieboligsikring

10.1. Forsikringen dækker:
10.1.1. Hvis den bestilte og betalte feriebo-

lig ikke kan benyttes som følge af: 
- vandskade,
- brandskade,
- naturkatastrofe (f.eks. oversvøm-

melse eller jordskælv).

10.1.2. Hvis campingvogn eller båd ikke kan be-
nyttes som følge af en kaskoskade, der er 
opstået efter afrejse.

10.1.3. Hvis telt ikke kan benyttes som følge af: 
- en dækningsberettiget brand- eller 

tyveriskade i henhold til indboforsik-
ringen (som er en del af familiefor-
sikringen),

- naturkatastrofe (f.eks. oversvøm-
melse eller jordskælv),

- haglskader.

10.2. Hvad erstattes:
10.2.1. Udgifter til anden tilsvarende bolig. Refun-

deret eller ikke opkrævet lejebeløb for den 
ubeboede feriebolig fratrækkes i erstatnin-
gen

10.2.2. Erstatningen kan max. andrage den plan-
lagte rejses pris. 

10.3. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

10.3.1. Original dokumentation for leje af den be-
stilte feriebolig. 

10.3.2. Original dokumentation for at ferieboligen 
ikke kunne benyttes.

10.3.3. Original dokumentation for ekstraudgifter.

11. Sikkerhedsstillelse

11.1. Forsikringen dækker:
11.1.1. Hvis der opstår en tvist under rejsen, og  

- lokale myndigheder kræver sikker-
hed til dækning af eventuelle erstat-
ningskrav mod sikrede,

- der stilles krav om sikkerhed for be-
taling af sikredes advokathonorarer.

11.1.2. Der kan højst stilles sikkerhed for 100.000 
kr. pr. tvist.

11.1.3. Sikkerhedsstillelse er at betragte som et 
rentefrit lån til sikrede og skal derfor beta-
les tilbage. 

11.1.4. Tilbagebetaling af udlæg skal ske senest 
15 dage efter tvistens afgørelse. Alle ud-
læg skal dog være betalt tilbage indenfor 3 
måneder efter at de er udlagt. 

11.2. Forsikringen dækker ikke:
11.2.1. Krav der vedrører:  

- tvister knyttet til sikredes erhvervs- 
eller arbejdsforhold,

- tvister om kontraktforhold,
- straffesager med undtagelse af 

færdselssager.

11.2.2. Krav vedr. tvister der føres i Danmark.
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12. Krisehjælp

12.1. Forsikringen dækker:
12.1.1. Hvis sikrede kommer i en akut psykisk 

krise efter én af nedenstående hændelser: 
- røveri,
- overfald eller trusler,
- ulykke,
- brand, eksplosion eller indbrud,
- trafikulykke.

Det er FGA, som afgør hvorvidt der skal 
iværksættes krisehjælp, der som hoved-
regel udelukkende sker i forbindelse med 
større ulykker/hændelser. 

12.1.2. Krisehjælp ydes på stedet af FGA’s krise-
team.

12.2. Forsikringen dækker ikke:
12.2.1. Krisehjælp i Danmark. Krisehjælpen af-

sluttes ved ankomst til Danmark. 

12.3. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

12.3.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

12.3.2. Original politirapport.

13. Evakuering

13.1. Forsikringen dækker:
13.1.1. Hvis det danske Udenrigsministerium, Sta-

tens Seruminstitut eller lignende offentlig 
dansk myndighed opfordrer til evakuering.

13.1.2. Hvis lokale myndigheder stiller krav om 
evakuering fra det sted, hvor sikrede op-
holder sig pga. naturkatastrofe, skovbrand, 
epidemi, terrorhandlinger eller lign. 

13.2. Forsikringen dækker ikke:
13.2.1. Hvis sikrede tidligere har undladt at følge 

en opfordring fra det danske Udenrigsmi-
nisterium, Statens Seruminstitut eller lig-
nende offentlig dansk myndighed.

13.2.2. Hvis rejsen til risikoområdet påbegyndes 
efter  
- der er opfordret til evakuering fra det 

danske Udenrigsministerium, Sta-
tens Seruminstitut eller lign. offentlig 
dansk myndighed eller

- der er krævet evakuering fra lokale 
myndigheder.

13.3. Hvad erstattes:
13.3.1. Tab af bagage som efterlades ved evakue-

ringen samt skade på bagage i forbindelse 
med evakueringen.

13.3.2. Ekstraudgifter til hjemrejse.
13.3.3. Ekstraudgifter til fortæring, ophold og in-

denrigstransport, hvis sikrede tilbagehol-
des af myndighederne i et land. Dæknin-
gen kan max. andrage 50.000 kr. for alle 
sikrede personer.

13.4. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

13.4.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

13.4.2. Original dokumentation for kravet om eva-
kuering eller hjemrejse.

13.4.3. Original dokumentation for ekstraudgifter.
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14. Sygebehandling i udlandet

14.1. Forsikringen dækker:
14.1.1. Hvis sikrede rammes af akut sygdom eller 

tilskadekomst under rejsen.
14.1.2. Hvis sikrede føder tidligere end 1 måned 

før forventet fødselstidspunkt.

14.2. Forsikringen dækker ikke:
14.2.1. Hvis sikrede befinder sig i Danmark.
14.2.2. Kroniske lidelser eller eksisterende syg-

domme, som indenfor de sidste 2 må-
neder forud for afrejsen, har medført: 
- hospitalsindlæggelse eller behand-

ling,
- vurdering/behandling hos læge som 

ikke er almindelig kontrol,
- ændret medicinering.

I Forordets afsnit ”Hvis du er syg, er kom-
met til skade eller har en kronisk lidelse før 
du skal påbegynde en rejse” kan du læse 
om muigheden for at få udvidet din forsik-
ring i disse tilfælde.

14.2.3. Kroniske lidelser eller eksisterende syg-
domme, hvor: 
- sikrede ikke har søgt læge for en be-

handlingskrævende lidelse,
- sikrede er skrevet op til / henvist til / 

er på venteliste til behandling,
- sikrede er udeblevet fra kontrolbe-

søg,
- sikrede selv har afslået at modtage 

behandling,
- sikrede har fået afslag på behand-

ling,
- behandling er opgivet.

I Forordets afsnit ”Hvis du er syg, er kom-
met til skade eller har en kronisk lidelse før 
du skal påbegynde en rejse” kan du læse 
om muigheden for at få udvidet din forsik-
ring i disse tilfælde.

14.3. Forsikringen erstatter: 
Rimelige og nødvendige udgifter i udlan-
det til:

14.3.1. Transport med ambulance fra ulykkes- el-
ler sygdomsstedet til behandlingsstedet. 

14.3.2. Sygetransport til og fra det nærmeste eg-
nede behandlingssted efter beslutning fra 
FGA’s læge.

14.3.3. Behandling hos autoriseret læge/sygeple-
jerske i det pågældende land samt udgifter 
til lægeordineret medicin. 
Det er en betingelse, at behandlende 
læge/sygeplejerske ikke er beslægtet med 
skadelidte.

14.3.4. Lægeordineret ophold på:  
- hospital efter normale takster for 

semi-private (to-sengsstue),
- intensiv afdeling, 
- hotel (inkl. fortæring), hvis en hospi-

talsindlæggelse derved undgås.
Dækning på hotel kræver godkendelse fra 
FGA.

14.3.5. Levering af screenet blod, hvis FGA’s 
læge skønner, at sikrede opholder sig i et 
risikoområde. Ligeledes dækkes overvåg-
ning på stedet af, at sikrede modtager det 
screenede blod. 

14.3.6. Behandling af ufødt barn eller behandling 
af for tidligt født barn (jf. punkt 14.1.2.).

14.3.7. Ophold og fortæring fra det tidspunkt be-
handlingen afsluttes og indtil:  
- sikrede kan fortsætte sin rejse eller
- sikrede transporteres hjem.

Dækning af ophold og fortæring kræver 
godkendelse fra FGA. 

14.3.8. At indhente den planlagt rejserute. 

14.4. Forsikringen erstatter ikke: 
Udgifter til:

14.4.1. Behandlingsbehov, som var kendt før af-
rejse.

14.4.2. Videregående behandling (dvs. behand-
ling ud over den akutte situation) af kroni-
ske lidelser.

14.4.3. Enhver form for medicinsk eller kirurgisk 
behandling af AIDS-diagnosticerede pa-
tienter. Dette betyder at forsikringen dæk-
ker HIV-positive, som endnu ikke har fået 
diagnosen AIDS. 

14.4.4. Fødsel eller svangerskabslidelser indenfor 
1 måned fra forventet fødselstidspunkt.

14.4.5. Sygetransport som følge af sikredes frygt 
for smittefare. 

14.4.6. Tandproteser, briller, kontaktlinser eller 
høreapparater.

14.4.7. Behandling eller ophold efter ankomst til 
Danmark. 
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14.4.8. Fortsat behandling eller ophold, hvis sik-
rede nægter at lade sig hjemtransportere, 
når FGA har besluttet dette og den be-
handlende læge har godkendt hjemtrans-
porten. 

14.4.9. Behandling og ophold i udlandet, når FGA 
har besluttet, at behandling kan afvente 
hjemkomst til Danmark og den behand-
lende læge har godkendt dette.

14.4.10. Enhver behandling, som ikke er en direkte 
følge af akut opstået sygdom eller tilska-
dekomst sket på rejsen. Eventuelle følger 
af disse behandlinger er heller ikke dæk-
ket. 

14.4.11. Udgifter, som sikrede har ret til at få betalt 
via EU-sygesikringen, eller den danske 
sundhedslov.

14.5. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

14.5.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

14.5.2. Kopi af journal fra læge eller hospital. 
14.5.3. Anden dokumentation af rejsens planlagte 

varighed.
14.5.4. Original dokumentation for ekstraudgifter 

– f.eks. medicin, lægehonorar m.m. 

15. Lægelig fejlbehandling

15.1. Forsikringen dækker: 
15.1.1. Varige mén opstået ved lægelig fejlbe-

handling i udlandet. Behandlingen skal 
være foretaget af en autoriseret læge un-
der hospitalsindlæggelse eller ved ambu-
lant behandling.

Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov 
om Patientforsikring. 

Dækningen vedrører alene skadetilfælde 
der er omfattet af denne forsikrings afsnit 
14 ’Sygebehandling i udlandet’.

15.2. Hvordan opgøres erstatningen:
15.2.1. Erstatningens størrelse fastsættes efter 

Lov om Erstatningsansvar.
15.2.2. Erstatningen kan ikke overstige  

1.000.000 kr.
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16. Tandlæge, fysioterapeut eller 
kiropraktor

16.1. Forsikringen dækker: 
16.1.1. Hvis sikrede rammes af akut sygdom eller 

tilskadekomst under rejsen.

16.2. Forsikringen dækker ikke:
16.2.1. Hvis sikrede befinder sig i Danmark.
16.2.2. Behandlingsbehov, som var kendt før af-

rejse.

16.3. Forsikringen erstatter:  
Rimelige og nødvendige udgifter i udlan-
det til:

16.3.1. Akut smertestillende tandbehandling, hvis 
behandlingen ikke kan vente til hjemkomst 
til Danmark. 

16.3.2. Behandling hos fysioterapeut eller kiro-
praktor.

16.3.3. Erstatningen pr. sikret person kan max. 
andrage 20.000 kr. pr. rejse.

16.4. Forsikringen erstatter ikke:
16.4.1. Udgifter til tandproteser.

16.5. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

16.5.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

16.5.2. Kopi af journal fra læge, hospital, tandlæ-
ge, fysioterapeut eller kiropraktor.

16.5.3. Anden dokumentation af rejsens planlagte 
varighed.

16.5.4. Original dokumentation for ekstraudgifter. 

17. Syge- og Hjemtransport til Danmark

17.1. Forsikringen dækker:
17.1.1. Hvis sikrede skal transporteres hjem 

til Danmark som følge af akut sygdom 
eller tilskadekomst under rejsen og  
- den planlagte rejserute ikke kan 

gennemføres af lægelige årsager el-
ler

- det planmæssige rejseforløb er 
overskredet af lægelige årsager.

17.1.2. Hvis sikrede dør på rejsen og skal trans-
porteres hjem til Danmark. 

17.2. Forsikringen dækker ikke:
17.2.1. Hvis sikrede befinder sig i Danmark.

17.3. Hvad erstattes:
Rimelige og nødvendige udgifter i udlan-
det til:

17.3.1. Transport til Danmark med almindeligt 
transportmiddel, ambulance eller ambu-
lancefly.

17.3.2. Transport til Danmark ved dødsfald. Dæk-
ningen indbefatter lovbefalede foranstalt-
ninger som f.eks. balsamering og zinkki-
ste. 
Hvis pårørende måtte ønske det, dæk-
kes kremering og begravelse på stedet. 
Erstatningen kan max. andrage et beløb 
svarende til, hvad en hjemtransport af af-
døde ville koste. FGA kan kræve, at afdø-
de hjemtransporteres bl.a. med henblik på 
obduktion. 

17.3.3. Kontakt til FGA.

17.4. Hvad erstattes ikke:
17.4.1. Hjemtransport som følge af sikredes frygt 

for smittefare. 
17.4.2. Hjemtransport med ambulancefly, hvor 

transport kan finde sted på anden lægelig 
forsvarlig måde. 

17.4.3. Hvis sikrede selv arrangerer hjemtrans-
port uden forudgående accept fra FGA. 
Dog dækkes udgifterne, hvis transporten 
medicinsk anses for forsvarlig og nød-
vendig af lægen i FGA. Erstatningen kan 
dog ikke overstige det beløb, som Alka 
ville have haft, hvis FGA havde arrangeret 
hjemtransporten eller hjemrejsen.

17.5. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

17.5.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis eller flybilletter.

17.5.2. Kopi af journal fra læge eller hospital. 
17.5.3. Original dokumentation for ekstraudgifter. 
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18. Afbestillingsforsikring

18.1. Forsikringen dækker:
18.1.1. Hvis en sikret ønsker at afbestille sin rejse 

pga. alvorlig hændelse blandt nedenstå-
ende personer: 
- sikredes husstand,
- sikredes børn, svigerbørn, stedbørn, 

adoptivbørn eller børnebørn,
- sikredes forældre eller svigerforæl-

dre,
- sikredes bedsteforældre der er un-

der 75 år,
- sikredes søskende, svogre eller svi-

gerinder,
- den person, som sikrede har aftalt 

at bo hos.

Ved alvorlig hændelse forstås: 
- dødsfald, 
- hospitalsindlæggelse som følge af 

alvorligt ulykkestilfælde,
- hospitalsindlæggelse som følge af 

pludseligt opstået alvorlig sygdom.

18.1.2. Hvis en sikret bliver akut syg eller kom-
mer til skade og en læge vurderer, 
at det ikke er rimeligt at rejse, fordi: 
- det kan forværre sikredes akutte 

sygdom eller tilskadekomst væsent-
ligt,

- det kan skade sikredes helbred al-
vorligt,

- sikredes almene tilstand er for dår-
lig,

- sikrede ikke kan deltage i rejsens 
planlagte aktivitet, når det kan doku-
menteres at aktiviteten er det egen-
tlige formål med rejsen.

18.1.3. Hvis en sikret ikke ønsker at rejse, fordi en 
rejseledsager afbestiller sin rejse efter en 
dækket årsag i dette afsnit 18.
Dækningen er betinget af, at rejsen er 
planlagt med max. 10 andre rejseledsa-
gere (som ikke er sikrede på denne forsik-
ring). 

18.1.4. Hvis en sikret må blive i Danmark pga. 
brand, storm, oversvømmelse eller indbrud 
i sikredes egen virksomhed eller bolig. Det 
er en forudsætning, at skaden er opstået 
mindre end 7 dage forud for rejsen. 

18.1.5. Ved overenskomststridig arbejdsnedlæg-
gelse i sikredes egen virksomhed umid-
delbart før afrejsen.

18.1.6. Hvis en medarbejder begår bedrageri i 
sikredes egen virksomhed umiddelbart før 
afrejsen.

18.1.7. Ved ufrivillig afskedigelse af sikrede, når 
denne har været fastansat med mindst 20 
timers ugentlig arbejde i mindst 1 år.

18.1.8. Hvis sikrede af medicinske grunde ikke 
kan modtage en vaccination som uforud-
sigeligt og pludseligt indføres som krav 
for indrejse i det land, hvortil sikrede skal 
rejse. 

18.1.9. Hvis sikrede ikke består sin eksamen ved 
en højere videregående læreanstalt, og 
derfor skal til reeksamen i tidsrummet fra 
rejsen forventes påbegyndt til 14 dage ef-
ter hjemkomst fra rejse.
Det er en betingelse for dækning, at rejsen 
er købt før tidspunktet for den ikke bestå-
ede eksamen. 

18.1.10. Hvis det danske Udenrigsministerium 
eller lokale myndigheder fraråder ind-
rejse i området som følge af fare for: 
- naturkatastrofe,
- epidemi,
- krig eller krigslignende tilstande,
- terrorhandlinger.

Dækningen forudsætter, at  
- det danske Udenrigsministerium/

den lokale myndighed har skærpet 
deres rejsevejledning siden rejsen 
blev bestilt og

- skærpelsen vedrører det område 
som sikrede skal færdes i eller op-
holde sig i.

Der kan tidligst afbestilles 24 timer før af-
rejse. 

18.1.11 Hvis sikrede bliver gravid og en læge vur-
derer, at der er forhold i graviditeten, som 
gør at det er uforsvarligt at rejse. Det er en 
betingelse, at rejsen er bestilt inden gravi-
diteten konstateres.

18.1.12 Hvis sikrede ikke ønsker at rejse med en 
tidligere ægtefælle/samlever. Dækningen 
forudsætter, at at rejsen er bestilt på et 
tidspunkt, hvor den sikrede og den tidli-
gere ægtefælle/samlever havde samme 
folkeregisteradresse.
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18.2. Forsikringen dækker ikke:
18.2.1. Hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt 

før rejsen bestilles og det med rimelighed 
kunne forventes at føre til afbestilling af 
rejsen. 
Se i øvrigt Forordets afsnit ”Hvis du er syg, 
er kommet til skade eller har en kronisk li-
delse – og ønsker at købe en rejse”

18.2.2. Hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt 
før forsikringen bestilles og det med rime-
lighed kunne forventes at føre til afbestil-
ling af rejsen. 

18.2.3. Hvis den planlagte rejseperiode er over 60 
dage (der kan heller ikke opnås dækning 
for rejsens første 60 dage). 

18.2.4. Hvis den afbestilte rejse indgår som en del 
af en samlet forsikret rejse.

18.3. Hvad erstattes:
18.3.1. Den pris, som de sikrede har betalt for de-

res rejse til transport og ophold. 
18.3.2. Udgifter til forudbetalte udflugter, arrange-

menter (f.eks. koncert- og fodboldbilletter), 
andre planlagte aktiviteter (f.eks. leje af 
udstyr, liftkort eller instruktion).

18.3.3. Erstatning pr. rejse kan max. andrage 
120.000 kr. for alle sikrede personer. 

18.4. Hvad erstattes ikke:
18.4.1. Udgifter der tilbagebetales af rejsearran-

gør.
18.4.2. Udgifter der vedr. personer som ikke er 

sikret på denne forsikring. Dette gælder 
selv om en sikret har betalt for de andre 
personer. 

18.5. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

18.5.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis, flybilletter, feriebolig, broafgif-
ter m.m.

18.5.2. Ved sygdom: udfyldt lægeerklæring.
18.5.3. Ved dødsfald: kopi af dødsattest.
18.5.4. Kopi af journal fra læge eller hospital. 
18.5.5. Ved brand, indbrud eller bedrageriske 

handlinger: kopi af politikvittering. 

19. Erstatningsbil

19.1. Forsikringen dækker:
19.1.1. Hvis en ferie ikke kan gennemføres pga. 

sikredes bil, motorcykel, autocamper, cam-
pingvogn eller teltvogn rammes af en kas- 
koskade inden feriens planlagte starttids-
punkt og skaden ikke kan udbedres inden 
feriens planlagte starttidspunkt.

19.2. Forsikringen dækker ikke: 
19.2.1. Hvis den skadede bil, motorcykel, auto-

camper, campingvogn eller teltvogn total-
skades (herunder tyveri) og erstatningen 
er udbetalt mere end 14 dage før rejsen 
forventes påbegyndt. 

19.2.2. Hvis rejsen ikke gennemføres.

19.3. Hvad erstattes:
19.3.1. Udgifter til leje af en bil, motorcykel, auto-

camper, campingvogn eller teltvogn i sam-
me kategori som den skadede. Alka er be-
rettiget til at anvise udlejer. 

19.3.2. Erstatning for leje kan max. andrage 
25.000 kr. pr. rejse. 

19.4. Hvad erstattes ikke:
19.4.1. Udgifter til erstatningsbil efter ferien er af-

sluttet. 
19.4.2. Udgifter til brændstof, olie, sprinklervæske 

og lignende. 

19.5. Dokumentation af krav:
Til brug for behandling af skaden, skal ind-
sendes:

19.5.1. Original dokumentation for rejsen – dvs. 
rejsebevis, feriebolig, færgebillet m.m. 

19.5.2. Original dokumentation fra forsikringssel-
skab vedr. den skete skade samt den for-
ventede udbedringstid.
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Fællesbetingelser

20. Tillæg til Familieforsikringen 

20.1. Denne forsikring er en tillægsdækning til 
din Indboforsikring.

20.2. Fællesbetingelserne for Indboforsikringen 
er gældende, hvis ikke andet fremgår af 
disse betingelser. 

21. Effektiv skadehjælp

21.1. Hvis der er brug for øjeblikkelig hjælp, kan 
De (uanset ugedag og tidspunkt) kontakte 
FGA på  
- Telefonnummer +45 70 27 14 33
- Telefaxnummer +45 70 27 14 22
- Mail-adresse: rejsealarm@alka.dk

22. Forhold i skadestilfælde

22.1. Enhver skade skal anmeldes til  
- Alka på telefon 70 12 14 16 eller
- FGA på telefon 70 27 14 33

22.2. Anmeldelse af skade skal ske senest ved 
hjemkomsten til sikredes bopæl i Dan-
mark. 

22.3. Enhver anmeldt skade skal dokumenteres. 
Således kræves dokumentation fra læge, 
politi, transportselskab m.v.

23. Sikredes oplysningspligt

23.1. Sikrede er pligtig til at give de oplysninger, 
som anses for nødvendige til at vurdere, 
om erstatning kan udbetales. 

23.2. Ved personskade har Alka/FGA til enhver 
tid ret til, at indhente nødvendige oplys-
ninger til brug for behandling af en ska-
de. Oplysningerne kan vedrøre sikredes 
nuværende og tidligere helbredstilstand. 
Disse kan indhentes hos læger, lægelige 
institutioner, offentlige myndigheder og 
andre forsikringsselskaber, som har eller 
får kendskab hertil. 

23.3. Alka/FGA kan desuden udveksle 
oplysningerne om sikredes 
helbredstilstand med læger, lægelige 
institutioner, offentlige myndigheder og 
andre forsikringsselskaber. 

24. Lægeundersøgelser og obduktion

24.1. Ved personskade har Alka/FGA ret til at 
lade sikrede undersøge af en læge, der er 
udpeget af Alka/FGA. 

24.2. Ved dødsfald er Alka/FGA berettiget til at 
forlange obduktion. Omkostningerne be-
tales da af Alka/FGA. Pårørende kan ikke 
modsætte sig obduktion, uden forudgåen-
de samtykke fra Alka/FGA. 

25. Udbetaling og erstatning

25.1. Erstatning udbetales så snart Alka/FGA 
har modtaget de oplysninger, som Alka/
FGA anser for nødvendige til at fastslå er-
statningens størrelse.

25.2. I tilfælde af udbetalinger indtræder Alka/
FGA i alle sikredes rettigheder. 

26. Overdragelse af erstatningskrav

26.1. Ingen kan overdrage eller pantsætte sine 
rettigheder ifølge forsikringen uden at der 
foreligger samtykke fra Alka/FGA. 

27. Indeksregulering

27.1. De i betingelserne anførte forsikringssum-
mer indeksreguleres ikke.
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28. Generelle undtagelser

28.1. Forsikringen dækker ikke skade opstået 
direkte eller indirekte som følge af:

28.1.1. Enhver skade (herunder også sygdom, til-
skadekomst og dødsfald), der er fremkaldt 
af sikrede:  
- ved fortsæt,
- ved grov uagtsomhed,
- under selvforskyldt beruselse, 
- under påvirkning af narkotika, me-

dicin eller andre sløvende/euforise-
rende midler.

28.1.2. Krig eller krigslignende aktioner, oprør 
samt borgerlige uroligheder. 
Forsikringen dækker dog i op til 3 måne-
der efter konfliktens udbrud under forud-
sætning af,  
- at sikrede ikke rejser til et land, der 

befinder sig i en af de nævnte situa-
tioner samt

- at s ikrede ikke deltager i 
handlingerne.

Derudover dækker forsikringen afbestilling 
af rejsen jf. afsnit 18.

28.1.3. Slagsmål eller deltagelse i strafbar hand-
ling (dog ydes sikkerhedsstillelse jf. afsnit 
11 ved færdselssager). 

28.1.4. Arrest, beslaglæggelse eller andre ind-
greb foretaget af offentlig myndighed (der 
kan dog ydes sikkerhedsstillelse jf. afsnit 
11). 

28.1.5. Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion 
eller radioaktiv bestråling. 

28.1.6. Træning eller deltagelse i enhver form for: 
- Professionel sport, dvs. sport hvor 

løn, vederlag eller anden indkomst 
overstiger 25.000 kr. årligt,

- Bjergbestigning eller bjergklatring.


