Rejseforsikring
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Rejseforsikring

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En rejseforsikring dækker dig, når du er på rejse for din arbejdsgiver. Du er dækket for læge og hospitalsbehandling, hvis du bliver syg eller
kommer til skade under rejsen. Med Rejseforsikring Super er du endvidere dækket for tyveri af din medbragte bagage, hvis du kommer for
sent til dit fly eller hvis du er nødt til at afbryde din rejse pga. sygdom i familien.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Rejseforsikring Standard

Uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved
fremkaldelsen af skade, dækker forsikringen ikke skade der
skyldes

Læge og hospitalsbehandling
Hjemtransport

En forsætlig handling

Sygeledsagelse og tilkaldelse

Grov uagtsomhed

Lægelig fejlbehandling

Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler

Privatansvar og retshjælp

Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder

Evakuering, eftersøgning og redning

Professionel sport

Overfald og kidnapning

Motor- og racerbådsløb, motocross, speedway, rally mv.

Rejseforsikring Super
Læge og hospitalsbehandling

Ekspeditioner I polaregne, ørkner og andre uciviliserede
områder

Hjemtransport

Fridykning og dykning på over 30 meters dybde

Sygeledsagelse og tilkaldelse

Erhvervsdykning

Lægelig fejlbehandling

Flypersonel, herunder piloter og besætningsmedlemmer

Privatansvar og retshjælp

Besætningsmedlemmer om bord på sø- og lystfartøjer

Evakuering, eftersøgning og redning

Strejke eller trussel strejke, der er offentliggjort mere
end 24 timer før afrejse

Overfald og kidnapning
Transportforsinkelse
Forsinket fremmøde

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Hjemkald

Forsikringen dækker ikke

Bagageforsinkelse

Behandling af kroniske sygdomme som ikke har været
stabile i indtil 2 måneder før afrejse.

Tyveri, bortkomst og beskadiget bagage
Afbestilling af rejse

Skade som følge af krig, krigslignende tilstande, terror,
oprør eller borgerlige uroligheder, når disse var tilstede
ved indrejse i området/landet.

Tillægsforsikringer

Skade som følge af atomenergi eller radioaktive kræfter
under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald

Rejser i bopælslandet
Kombinerede erhvervs- og ferierejser

Behandling af smitsomme sygdomme som var til stede
ved indrejse i området/landet

Invaliditet og død som følge af ulykke
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Invaliditet og død som følge af sygdom

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker erhvervsrejser i op til 180 dage i hele verden. Der kan købes dækning for rejser i bopælslandet og kombinerede erhvervs- og ferierejser.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal give besked, når der er ændring i antal ansatte og/eller antal rejsedage
Ved behov for lægebehandling og hospitalsindlæggelse skal SOS international kontaktes.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve
et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage
efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfalder.

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring
AB (publ) i Sverige
Adresse: Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
CVR-nr: 24 20 32 12

Telefon : 70 12 12 22

2/2

www.if.dk

If 2018/01

Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren
som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

