
 

Skole – og Ungdomsrejseforsikring 

100%
tryghed

Det giver derfor tryghed at vide, at alle har rejseforsikring i 
samme forsikringsselskab og dermed har samme 
kontaktpunkt, hvis uheldet skulle være ude. Med en Gouda 
Skole – og Ungdomsrejseforsikring får I en rigtig god og 
konkurrencedygtig rejseforsikring til en meget rimelig pris.

Når du har Gouda med på rejsen, får du blandt andet:

• Ubegrænset dækning for udgifter til medicinsk 
behandling i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst 

• Ubegrænset dækning for udgifter til hjemtransport i 
forbindelse med sygdom eller tilskadekomst 

• Dækning op til Dkk 25.000 så en ledsager kan tilkaldes 
fra Danmark, hvis du indlægges på hospitalet i udlandet

• Ved akut alvorlig sygdom hos nærmeste pårørende i 
Danmark, er du dækket op til Dkk 25.000, så du kan 
rejse hjem til din familie

• Dækning op til Dkk 25.000 til indhenting af din 
rejserute, hvis du uforskyldt kommer for sent til et 
offentligt transportmiddel, så du modtager hjælp til at 
komme videre på din rejse

• Forsikringen dækker ekstrem sport, uanset om du 
kaster dig ud i bungy jump, rapelling eller dykning (husk 
dog at købe skitillæg, hvis du skal stå på ski under rejsen)

• Adgang til dansktalende læger via videokonsultation

• Bliver du syg af COVID19 på destinationen, er du 
dækket som ved al anden sygdom

Når du rejser ud som en del af en gruppe, eller med ansvaret for gruppen, er det vigtigt at være 
forberedt på, at der kan ske uventede ting undervejs. Det kan være hændelser, som rammer hele 
gruppen, eller blot en enkelt person, men afhængigt af alvorligheden kan en enkelt hændelse ende  
med at påvirke alle i gruppen. 

Priser 

Geografisk område Pris pr. person  
pr. dag

Skitillæg pr. person  
pr. dag

Tillæg for 
ulykkesdækning pr. 

person pr. dag

EU / EØS-lande 13 5 2

Udvidet Europa 17 6 2

Verden ekskl. USA 22 8 2

Verden inkl. USA 28 9 2

OBS!
• Gruppepris ved tegning af minimum 10 personer i samme gruppe
• Gælder for rejsende under 30 år
• Kan maks. tegnes for 30 dage

Venligst bemærk at forsikringsafgift til staten på 1.1% lægges oveni i priserne



 

Dækningsoversigt

Dækning Forsikringssummer
A Sygdom og hjemtransport

Lægebehandling/hospitalsindlæggelse 
Hjemtransport

 
Ubegrænset 
Ubegrænset

B Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt
Døgnåben lægevagt

 
Døgnet rundt

C Fysioterapi m.m. 10.000

D Personlig sikkerhed
Krisehjælp på stedet
Krisehjælp efter hjemkomst
Evakuering
Eftersøgning og redning

 
Ubegrænset

10.000
50.000
50.000

E Lægelig fejlbehandling 250.000

F Privatansvar
Personskade
Tingskade

 
5.000.000
3.000.000

G Retshjælp i udlandet 50.000

H Hjemkaldelse 25.000

I Tilkaldelse og sygeledsagelse
Gælder en person

 
25.000

J Forsinket Fremmøde                
Indhentning af rejserute            

 
 25.000

K Personlige ejendele/bagage
Tyveri m.v. eller dækning af selvrisiko på indboforsikring  

 
 5.000

L Overfald  250.000
M Ulykke (kan tilvælges)

Vær opmærksom på, at dækningen ikke omfatter skader sket 
under udøvelse af skisport inkl. snowboard og skihop

  
100.000


