SAMMENLIGNING:

Din Årsrejseforsikring i dag
og fremover
DÆKNING
Rejsens formål

I DAG
Private ferierejser og studierejser.

FREMOVER
Private ferierejser og studierejser
Studieophold og studiepraktik
Humanitært ulønnet arbejde
 rivate ferierejser hvor der indgår 1 dags
P
erhvervsaktivitet, f.eks. en messe
 rivate ferierejser, som du selv betaler,
P
der bliver afholdt før eller efter en
erhvervsrejse

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
i udlandet

Er ikke dækket.

Forsikringen dækker, hvis du bliver
opkrævet betaling af selvrisiko til et udlejningsfirma i forbindelse med en kaskoskade på en lejet bil. Højst 15.000 kr. pr.
rejse.

Redning og eftersøgning

Er ikke dækket.

Forsikringen dækker ekstraudgifter til redning og eftersøgning med indtil 100.000 kr.
pr. person pr. rejse og højst 500.000 kr. i alt.

Erstatningsrejse, når rejsen er
længere end 60 dage

Erstatningsrejse er ikke dækket, når
rejsen er længere end 60 dage.

Du får erstattet, hvad der svarer til rejsens
pris i 60 dage.

Kompensation for ødelagte rejsedage, hvis du ikke kan udøve en
planlagt sportsaktivitet, som er
hovedformålet med rejsen

Er ikke dækket.

Dækkes nu.

Erstatning i forbindelse med
forsinket bagage

Dækker efter 6 timers forsinkelse.
Forsikringen erstatter op til 750 kr. i
døgnet pr. person ved bagageforsinkelse – højst 2.250 kr. pr. person pr.
begivenhed.

Dækker efter 5 timers forsinkelse.Forsikringen erstatter op til 1.000 kr. i døgnet
pr. person ved bagageforsinkelse – højst
4.000 kr. pr. person pr. begivenhed.

Erstatning i forbindelse med
forsinket udrejse og hjemkomst

Dækker efter 6 timers forsinkelse.
Forsikringen erstatter op til 750 kr. i
døgnet pr. person – højst 2.250 kr. pr.
person pr. begivenhed.

Dækker efter 5 timers forsinkelse.Forsikringen erstatter op til 1.000 kr. i døgnet
pr. person – højst 4.000 kr. pr. person pr.
begivenhed.

Afbestilling, når rejsen er længere
end 60 dage

Afbestilling er ikke dækket, når rejsen
er længere end 60 dage.

Du får erstattet, hvad der svarer til rejsens
pris i 60 dage.

Ekspeditioner til uberørt eller ukendt
område, f.eks. polarområderne og
ikke udforskede områder i regnskove

Ikke undtagelse for ekspeditioner.

Dækker ikke skader som følge af
ekspeditioner.

Akut smertestillende behandling
hos tandlæge, fysioterapeut eller
kiropraktor

Den samlede erstatning pr. person
kan højst udgøre 20.000 kr. pr. rejse.
Forsikringen dækker ikke udgifter til
tandproteser.

Den samlede erstatning pr. person kan
højst udgøre 10.000 kr. pr. rejse.
Forsikringen dækker ikke udgifter til
tandproteser, kroner, broer eller
implantater.
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DÆKNING

I DAG

FREMOVER

Ægtefælle/samlever der bor på
plejehjem

Er ikke omfattet af forsikringen.

Forsikringen omfatter også ægtefælle/
samlever der bor på plejehjem.

Hjemkaldelse i forbindelse med
pludselig alvorlig sygdom, ulykke
eller dødsfald

Forsikringen dækker ikke hjemkaldelse
til stedforældre.

Forsikringen dækker nu også
hjemkaldelse til stedforældre.

Hjemkaldelse i forbindelse med
væsentlig skade på din private bolig
eller skade på din egen virksomhed

Dækker hvis din bolig eller egen
virksomhed er skadet på grund af
brand, indbrud eller eksplosion.

Dækker hvis din bolig eller egen virksomhed er skadet på grund af brand, indbrud,
storm, oversvømmelse eller eksplosion

Ferieboligsikring. Hvis den feriebolig du har betalt for ikke kan
benyttes på grund af en skade,
og du må leje en anden feriebolig.
F.eks. brand på hotellet

Forsikringen erstatter højst, hvad der
svarer til den planlagte rejses pris.

Forsikringen erstatter op til 8.000 kr. pr.
uge og 20.000 kr. i alt pr. rejse til leje af
anden feriebolig.

Erstatning hvis du bliver overfaldet
på ferien og kommer til skade

Er ikke dækket.

Dækkes nu.
Erstatningen kan ikke overstige 500.000 kr.

Forsikringen dækker psykologisk
krisehjælp i udlandet, hvis du
kommer i akut psykisk krise i
forbindelse med...

• Røveri
• Overfald eller trusler
• Ulykke
• Brand, eksplosion eller indbrud

• Røveri
• Overfald eller trusler
• Ulykke
• Brand, eksplosion eller indbrud
• Naturkatastrofer
• Livstruende epidemier
• Terrorhandlinger

Deltagelse i professionel sport på
ferien

Forsikringen dækker ikke skader på
grund af træning eller deltagelse i
professionel sport, hvor lønnen
overstiger 25.000 kr. årligt.

Forsikringen dækker ikke skader på grund
af træning eller deltagelse i professionel
sport, hvor lønnen overstiger 50.000 kr.
årligt.

Afbestilling af rejsen

Forsikringen dækker ikke afbestilling
af rejsen, hvis bedsteforældre over 75
år, bliver akut syge og hospitalsindlagt
eller dør inden afrejsen.

Forsikringen dækker også afbestilling af
rejsen, hvis bedsteforældre over 75 år
bliver akut syge og hospitalsindlagt eller
dør inden afrejsen.

Afbestilling af rejsen, hvis sikrede
ikke består sin eksamen og skal til
reeksamen samtidig med rejsen

Dækker hvis man ikke består eksamen
ved en højere videregående læreranstalt.

Dækker hvis man ikke består eksamen ved
læreanstalt ud over folkeskoleniveau.
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