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Produkt: Rejseforsikring
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Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din Årsrejseforsikring.
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler
eller First. A/S
Hvilken type forsikring?
Din Årsrejseforsikring udgifter til hjemtransport og behandling af akut sygdom eller tilskadekomst ved reje udenfor
bopælsland. Forsikringen dækker ikke behandlingsudgifter i områder som er dækket af den offentlige sygesikring (det blå
sygesikringskort).

Hvad dækker forsikringen?
✓

Rimelige og nødvendige udgifter i tilfælde af akut
sygdom eller tilskadekomst som er opstået under
rejse udenfor bopælsland.

✓

Rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport
på grund af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald
som er indtruffet under rejsen.

✓
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Tilkaldelse. Udgifter til rejse på økonomiklasse
samt ophold og forplejning – DKK 1.500 pr. dag og
DKK 15.000 i alt.

✓

Sygeledsagelse. Hvis den planlagte hjemrejse
forsinkes af akut sygdom/tilskadekomst, der
kræver hospitalsindlæggelse dækkes udgifter til dig
og én rejsefælle til hotelophold, forplejning og lokal
transport. DKK 1.500 pr. døgn og DKK 15.000 i alt.

✓

Erstatningsrejse. Ny rejse, hvis du i første halvdel
af ferien bliver akut syg/kommer til skade og bliver
indlagt på hospital eller på grund af ordination fra
læge på grund af akut sygdom/tilskadekomst.

✓

Derudover dækker forsikringen bl.a. følgende
udgifter (nærmere beskrevet i
forsikringsbetingelser):
- Ødelagte feriedage
- Forsinket fremmøde
- Rejsedokumenter
- Bagageforsinkelse
- Eftersøgning og redning
- Evakuering
- Sikkerhedsstillelse
- Krisehjælp
- Personskade som følge af overfald

✓

Forsikringen kan udvides med følgende
tilvalgsdækning mod tillægspræmie
- Afbestillingsforsikring
- Udvidet afbestillingsforsikring
- Skirejseforsikring
- Udvidet skirejseforsikring
- Rejsegaranti

Hvad dækker forsikringen ikke?








Forsikringen dækker ikke skader for dit medbragte
bagage/rejsegods.
Forsikringen dækker ikke udgifter til sygdom eller
tilskadekomst såfremt disse udgifter er dækket af
den offentlige sygesikring (blå kort)
Forsikringen dækker ikke erstatningsrejse, såfremt
du kommer til skade under ski rejse med mindre du
har tegnet udvidelse herfor.
Udgifter til et behandlingsbehov, som var kendt før
afrejse
Skader der opstår ved rejse til lande eller et
specielt område eller begivenhed, hvor det danske
udenrigsministerium har anbefalet at man ikke
rejser til. Du kan finde det danske
udenrigsministeriums rejsevejledninger på
følgende hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-ogophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
Deltagelse i bjergbestigning, bungyjump,
faldskærmsudspring, svæveflyvning, parasailing,
paragliding, drage eller sejlflyvning, dykning med
anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr,
motorløb, cykel- eller hestevæddeløb, boksning,
karate, andre kampsportsgrene og anden farlig
sportsudøvelse samt professionel sportsudøvelse
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Er der nogle begrænsninger I dækningen?
ǃ

I forsikringsbetingelserne fremgår der en oversigt over maksimal erstatning for de enkelte forsikringsdækninger.
For eksempel kan nævnes følgende:
Dækning
Sygdom
Tilkaldelse
Hjemkaldelse
Erstatningsrejse

Europa
Dækkes af den offentlige sygesikring
DKK 60.000 (max. 2 personer)
DKK 500.000
DKK 60.000

Verden
DKK 5,000,000
DKK 60.000 (max. 2 personer)
DKK 1.000.000
DKK 100.000

Hvor er jeg dækket?
✓

Forsikringen dækker standard rejser i Europa, men kan udvides til at dække hele verden.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal hurtigst muligt anmelde din skade til First.
Du skal medbringe det blå sygesikringskort ved rejse i Europa.
Du skal besvare vores spørgsmål omhyggeligt ved tegning og ændring af din forsikring
Vi har vurderet din forsikring ud fra de oplysninger, vi har modtaget fra dig ved tegning af forsikring. Ændrer disse
oplysninger i forsikringsperioden – for at sikre at du stadig er dækket – skal du hurtigst muligt orientere os om dette
hurtigst muligt.
Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police.
Du skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå ulykker, tab, skader, som kan resultere i en anmeldelse af skade
på denne forsikring.
Kontroller din police / betingelser jævnligt, så du sikre dig at dit forsikringsbehov er tilstrækkeligt
Ved skadeanmeldelse, skal du følge procedure som er nævnt i police og/eller betingelser.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•
•

Du har 21 dages betalingsfrist fra fakturaen er udstedt – dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.
Præmie opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank.

Hvornår går dækningen fra og til?
Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen og forsikringen udløber dagen før hovedforfald
som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Forsikringen fornyer automatisk pr.
hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•
•

2

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens
hovedforfaldsdato.
Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 30 dages varsel til den 1. i måneden. Ved kort
opsigelse modregnes et administrationsgebyr på 65 kr. (i 2018) dog inden for det første år 265 kr. (i 2018)
Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.
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