Årsrejseforsikring
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Årsrejseforsikring

De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der uoverensstemmelse mellem dette
dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Årsrejseforsikringen dækker dig og din husstand på private ferierejser, og hjælper jer, hvis uheldet er ude, mens I rejser i udlandet. Bliver I
syge eller kommer til skade, kan vi hjælpe med at finde det bedste hospital i området, samt sørge for jeres hjemtransport til Danmark, så
snart det er forsvarligt. Forsikringen dækker rejser på op til 30 dage. Dette kan udvides til rejser på op til 60 dage med dækningen Rejse
Super. Forsikringens dækninger hedder Rejse, Rejse Plus og Rejse Super.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?
Erhvervsrejser, erhvervsrelaterede studierejser, rejser,
hvor der udføres gratis eller frivilligt arbejde eller behandlingsrejser

Sygdom og tilskadekomst
Sygetransport og hjemtransport
Tilkaldelse og sygeledsagelse

Dækker ikke rejser til et område, som offentlige myndigheder fraråder privatpersoner at rejse til.

Ansvar for skade på lejet feriebolig
Overfald, psykologisk krisehjælp og evakuering
Sikkerhedsstillelse og kaution

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Eftersøgning og redning

Udgifter til eksisterende sygdomme eller lidelser

Op til 30 dage.

Udgifter til planlagte behandlinger i udlandet

Tilvalgsforsikringer

Skader opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse eller narkopåvirkning

Rejse Plus
Afbestilling

Deltagelse i slagsmål, strejke eller lockout

Hjemkaldelse

Deltagelse i professionel sport, bjergbestigning eller
ekspeditioner

Ødelagte feriedøgn og erstatningsrejse

Forsikringen dækker ikke, hvis rejseperioden på 30 dage
overskrides på Rejse og Rejse Plus

Hjemtransport af bil
Transportforsinkelse og forsinket fremmøde

Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder

Bagageforsinkelse
Ferieboligsikring.

Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland

Rejse Super

Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

Formålsrejse
Lægelig fejlbehandling
Ekstra godtgørelse til køb af ny ferie
Selvrisiko på lejet knallert, bil eller mc
Psykologisk krisehjælp til pårørende i Danmark
Farlig sport
Op til 60 dage.

Tilvalgsdækninger
Vintersport
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Bagage.

Hvor er jeg dækket?
Du er altid dækket på rejser i Danmark. Har du en rejseforsikring med Europadækning, er du dækket i alle EU/EØS-lande samt
Andorra, Færøerne, Grønland, Ilse of Man, Monaco, Schweiz, Storbritannien og Vatikanstaten og har du verdensdækning, er du
dækket i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Kontakt os, hvis:
•
•
•
•
•
•

En rejsende har en kronisk eller eksisterende sygdom, som kræver en medicinsk forhåndsgodkendelse, som sikrer, at forsikringen dækker udgifter i forbindelse med disse tilstande
I skal på skirejse og ikke har købt tilvalgsdækningen Vintersport
I skal rejse uden for jeres dækningsområde
I skal rejse i længere tid end henholdsvis 30 eller 60 dage
En rejsende skal arbejde på rejsen
En rejsende skal deltage i farlig sport på rejsen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales helårligt med BetalingsService eller girokort, eller månedligt med BetalingsService.
Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder fra den dato, du vælger, når du køber forsikringen, dog tidligst fra købsdatoen.
Afbestillingsdækningen træder i kraft 14 dage efter forsikringen er trådt i kraft, medmindre forsikring (inkl. afbestilling) er overtaget fra andet selskab.
Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil enten du eller vi skriftligt opsiger den.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan fortryde købet af forsikringen i op til 14 dage, fra du har modtaget din police. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag,
helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der gælder.
Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1-årige forsikringsperiodes udløb, eller med 14 dages varsel i indtil 14 dage
efter afslutningen af en skade.
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Du kan også opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr.

