Rejseforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Forsikringsskabet Privatsikring A/S

FT-nr.: 53074

Produkt: Privatsikring Årsrejse

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores årsrejseforsikring. Du kan læse de komplette betingelser, se mere om forsikringen og
vores forbrugerinformation på privatsikring.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der tilsammen
udgør aftalen mellem os. I dokumentet her omtaler vi de forsikrede personer med 'du' eller 'din'.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Årsrejseforsikringen sikrer dig hjælp, hvis du rejser i Europa inklusive Tyrkiet og bliver akut syg eller kommer til skade. Den dækker,
uanset hvor mange gange du eller personerne i din husstand rejser om året og kan blandt andet udvides til at dække rejser i hele
verdenen, afbestilling og skader, du får på ski eller snowboard. Du kan købe afbestillingsforsikring uden at vælge andre dækninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Du kan vælge at få dækket rejser op til 30, 60 eller 90 dage.
Forsikringen kan købes til både privat- og erhvervsrejser og
indeholder følgende dækninger:

Vi dækker ikke skader, der sker i forbindelse med
professionel sport, bjergbestigning, ekspeditioner eller
storvildtjagt.
Indrejse i et land eller område, hvor Udenrigsministeriet har
frarådet al unødig indrejse eller har foretaget evakuering.
Vi dækker hverken direkte eller indirekte følger.

Sygdom og hjemtransport
Sygeledsagelse
Tilkaldelse
Afbrudt rejse
Erstatningsrejse
Erstatningsdøgn
Forsinket bagage
Forsinkelse
Forsinket fremmøde
Ferieboligsikring
Selvrisiko på lejet køretøj
Hjemtransport af dit køretøj
Erstatningskøretøj
Eftersøgning og redning
Evakuering
Udvidet terrordækning
Ufrivilligt ophold
Overfald
Akut krisehjælp
Krisehjælp til pårørende i Danmark
Sikkerhedsstillelse.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Vi dækker ikke skader, der er relateret til en kronisk lidelse,
hvis du to måneder inden afrejsen har haft brug for
ekstraordinært besøg hos lægen, fået ændret din medicin,
været indlagt, haft behov for yderligere undersøgelser eller
behandling, og du ikke har en forhåndsgodkendelse fra
SOS International.

TILVALG
Bagage, Ansvar og Retshjælp
Afbestilling
Skitillæg inklusive snowboard.

Hvor er jeg dækket?
Du kan selv vælge, om forsikringen skal dække i Europa inklusive Tyrkiet eller i hele verden.
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Hvilke forpligtigelser har jeg?
– Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen.
– Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
– Du skal betale til tiden.
– Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis antallet af personer i husstanden ændrer sig,
eller hvis der i øvrigt sker ændringer til de oplysninger, der står i din police.
– Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt.
– Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.
– Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet.

Kr.

Kr.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage. Du kan betale forsikringen
pr. måned, kvartal, halvår eller år via Betalingsservice eller indbetalingskort.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler. Herefter løber den et år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,
medmindre du opsiger den inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned
mod et mindre gebyr. Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du kan læse mere om
vores gebyrer på privatsikring.dk/gebyrer.

