UDSTATIONERINGSFORSIKRING
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Försäkringsgivare: Chubb European Group Produkt: 875
Chubb European Group, Danmark, filial af Chubb European Group SE, fransk forsikringsselskab – er en dansk filial registreret med CVR-nummer
27385931 og besøgsadresse: Kalvebod Brygge 45, 2 sal -1560 K1560 København V

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.gouda.dk kan du
altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Arbejdsgiveren er forsikringstager og har købt denne forsikring til fordel for sine medarbejdere stationeret i udlandet,
som er de forsikrede. Forsikringen gælder også for rapporteret afhængig, såsom ægtefælle, partnere og børn. Ved
tegning af forsikringen vælger arbejdsgiveren i hvilket geografisk område forsikringen skal dække. Forsikringen kan
udvides til også at dække ved ferierejser og eventuelt andre persongrupper.

Hvad dækker den?
Grunddækninger
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

24 timers lægevagt
Sygdom
Akut tandbehandling
Fysioterapi, kiropraktor, akupunktør
Sygetransport
Lægelig fejlbehandling
Psykoloigisk krisehjælp
Evakuering
Eftersøgning & redning
Terror
Gidseltagning
Tilbageholdelse ifb. med krig eller smittefare
Krigsrisiko

Tilvalg
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Sygeledsagelse og tilkaldelse til bopælslande
Fødsler og graviditetsundersøgelser
Helbredsundersøgelser
Valgfri Sygetransport
Opholdsudgifter i forbindelse med ambulant
behhandling
Tandbehandling
Heltidsulykke
Overfald
Ekstra heltidsulykke
Hjemkaldelse til hjemlandet
Erstatningsperson
Rejseliv/sygdomsinvaliditet
Rejsedækning

Hvad dækker den ikke?


Der gælder særlige regler for personer med kroniske
/ eksisterende lidelser



Sygdom eller tilskadekomst, der har udvist
symptomer, er eller var under udredning eller er
opstået før forsikringens ikræfttræden, herunder
aktut forværring, komplikationer og følgesygdomme
i forbindelse hermed.

Er der nogen
begrænsninger i
dækningen?
!
!
!

Der gælder en selvrisiko på 10% (min. 2.500 DKK)
respektive 20 % (min. 5.000 DKK) for dækningen
Retshjælp i udlandet
Der gælder en selvrisiko på 5.000 DKK for
ansvarsskade sket i f.eks. hotel samt indbo heri
Der gælder en selvrisiko på 10% (min. 2.500 DKK pr.
Skadetilfælde) for dækningen Eftersøgning &
redning
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Hvor er jeg dækket?
Der ydes dækning under ophold i udstationeringslandet som fremgår af din police.
Der ydes dækning under midlertidig ophold i hjemlandet.
Enkelte dækninger udløses alene under ferierejse undenfor udstationerings- eller hjemlandet.

✓
✓

✓

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

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

•

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

•

De forsikrede personerna er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at vi
kan afgøre om skaden er dækningsberettiget.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Den første præmie skal betales, når din forsikring træder i kraft, og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

Hvornår starter og slutter dækningen?
•

Forsikringen træder i kraft den dato, som vi aftaler med dig. Forsikringen gælder for et år ad gangen og
fortsætter, hvis den ikke skriftligt opsiges af dig eller os med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens
udløb. For de forsikrede personer er forsikringen en dækning døgnet rundt, der er gyldig i udlandet, inklusive
ferieperioder uden for poststedet, og under rejse til og tilbage fra udstationering.

•

Forsikringen dækker dig fra det tidspunkt forsikringsaftalen træder i kraft.

•

Afbestillingsdækningen aktiveres fra det tidspunkt når en forsikret person bestiller rejsen og indtil afrejse.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Indtil 14 dage efter afslutningen af en skade kan du eller Gouda opsige forsikringen med 14 dages varsel.

•

Hvis du ikke godkender en evt. forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal du
underrette Gouda herom inden 14 dage efter Goudas underretning om din evt. præmieforhøjelse eller ændring
af forsikringsbetingelserne, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår.

•

Kontakt Gouda eller kontaktpersonen, hvor du har bestilt forsikringen, hvis du ønsker at opsige forsikringen.
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