Rejseforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Nykredit Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 2145001

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.nykreditforsikring.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Denne forsikring dækker dig eller dig og din husstand, når du/I rejser på ferie. Dækningen træder i kraft, når
du/I forlader bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen. Dækker efter eget valg under rejser i
Europa eller hele verden.

Hvad dækker den?
! Behandlingsudgifter og
hospitalsophold ved akut sygdom
og tilskadekomst, herunder:
! fysioterapi/kiropraktik med op til
15.000 kr.
! akut tandlægebehandling med op til
15.000 kr.
! Psykologisk krisehjælp på stedet:
ubegrænset, efter hjemkomst: med
op til 15.000 kr.
! Sygeledsagelse/tilkaldelse
ophold på hotel m.m. med op til
50.000 kr. Rejseudgift fra Danmark
dækkes fuldt ud
! Hjemtransport ved sygdom,
tilskadekomst og død
! Hjemkaldelse til Danmark
! Evakuering med op til 100.000 kr. pr.
sikret, dog maks. 500.000 kr.
! Forsinket fremmøde rejseudgift
dækkes fuldt ud, hotel m.m. med op
til 5.000 kr. pr. sikret
! Transportforsinkelse med op til
5.000 kr. pr. sikret
! Bagageforsinkelse med op til 5.000
kr. pr. sikret, når bagagen er forsinket
i forhold til dit/jeres ankomsttidspunkt.
! Ferieboligsikring med op til 15.000
kr.
! Erstatningsrejse med op til 25.000
kr. pr. sikret dog maks. 100.000 kr.
! Feriekompensation med rejsens
pris pr. dag. Der kan maks. tages
udgangspunkt i, at rejsens samlede
pris er 25.000 kr. pr. sikret - dog
maks. 100.000 kr.
! Dækning af selvrisiko ved leje af
personbil m.m. med op til 15.000 kr.
! Sikkerhedsstillelse/kaution med op
til 100.000 kr.

! Overfald med op til 500.000 kr.
! Eftersøgning og redning med op til
100.000 kr. pr. sikret dog maks.
500.000 kr.
! Medicinsk forhåndsgodkendelse
Du kan gratis få foretaget en
medicinsk forhåndsgodkendelse, hvis
du er syg op til afrejse, eller har en
kronisk sygdom
Mulige tilvalg:
Afbestilling og Rejse Indbo

Hvad dækker den ikke?
" Ved visse kroniske sygdomme
" Skade opstået som følge af
deltagelse i bjergbestigning,
ekspeditioner og motorløb.
" Skade opstået som følge af
kosmetisk behandling eller anden
planlagt behandling.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Dækker som standard rejser af maks.
60 dages varighed. Varer rejsen
mere end 60 dage, er rejsen ikke
omfattet. Forsikringen kan udvides til
at omfatte rejser af maks. 90 dages
varighed.

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker ved rejser til Europa eller hele verden.
! Ved Europa forstås det geografiske Europa indtil Ural samt Færøerne, Grønland, Azorerne, De
Kanariske Øer og Madeira. Tyrkiet er omfattet af vores Europadækning.
! Både ved valg af dækningsområde Europa eller verden er der følgende dækning i Danmark:
krise- og psykologhjælp, hjemtransport af køretøj, hjemkaldelse, forsinket fremmøde,
transportforsinkelse, bagageforsinkelse, erstatningsrejse, feriekompensation og
ferieboligsikring.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte.

•

I tilfælde af en skade skal du kontakte os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•

Du skal betale den første præmie i forbindelse med, at din forsikring træder i kraft, og senere
præmier skal betales på de aftalte forfaldstidspunkter.

•

Du bestemmer selv, om du ønsker at fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil
nøjes med at betale én gang om året.

•

Ønsker du at betale hver måned skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én gang
om året er det også muligt at betale via indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter på den dato, som vi aftaler med dig og gælder i 1 år/frem til den valgte
hovedforfaldsmåned. Herefter vil forsikringen automatisk blive fornyet og gælde i endnu 1 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel, til den første i en måned. Opsiges
forsikringen pr. anden måned end hovedforfaldsmåneden, vil der blive opkrævet et gebyr.

•

I indtil 1 måned efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.

