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Gouda Rejseforsikring
Nye/Forbedrede dækninger, betingelser 970.2 Flex Business

Dækning:

770 Betingelser
(udgået):

870 Betingelser
(udgået):

970.2 Betingelser:

1.0 Medrejsende familie

Krav om samme ud- og
hjemrejsedato

Krav om samme ud- og
hjemrejsedato

1.9 Indeksregulering

Forbrugerprisindeks

Forbrugerprisindeks

2.1.b Online læge

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke krav om samme
ud- eller hjemrejsedato.
Lønindeks for
virksomheder og
organisationer.
Konsultation via EYR
online-læge - ved
mindre alvorlig sygdom
eller tilskadekomst.

2.1.f. Behandling hos fys,
kiropraktor, osteopat etc.

Kr. 5.000

Kr. 5.000

Kr. 20.000.

2.1.g. Akut og uopsættelig
tandbehandling

Kr. 10.000

Kr. 10.000

Kr. 20.000

2.1.h.
Graviditetskomplikationer

Dækkes indtil 4 uger
før forventet fødsel

Dækkes indtil 8 uger før
forventet fødsel

Dækkes indtil 4 uger før
forventet fødsel

2.2.a. Ny formulering vedr.
pre-eksistende sygdom

Behandling af kroniske
eller eksisterende
sygdomme, der inden
for de sidste 2
måneder før afrejsen
har medført:
•
hospitalsindlæggelse,
•
vurdering/behandling
hos læge, som ikke er
et led i kontrol
eller
• ændret medicinering

Behandling af kroniske
eller eksisterende
sygdomme, der inden
for de sidste 2 måneder
før afrejsen har
medført:
• hospitalsindlæggelse,
• vurdering/behandling
hos læge, som ikke er et
led i kontrol
eller
• ændret medicinering

Behandling af lidelse
hvor behandlingsbehov
kunne påregnes før
afrejse.

2.2. Aids

Aids, forstadier til aids
samt enhver mulig
sygdom, følge eller
komplikation i
forbindelse med disse
tilfælde.

5.0 Tilkaldelse og
sygeledsagelse

Gouda Rejseforsikring
Classified: General Business

Dækning for 2
personer

Aids, forstadier til aids
samt enhver mulig
sygdom, følge eller
komplikation i
forbindelse med disse
tilfælde.

Dækning for 3 personer

Undtagelse fjernet

Dækning for 3 personer
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Eftersøgning nord for
75. breddegrad eller
på Sydpolen

Eftersøgning nord for
75. breddegrad eller på
Sydpolen

Forsikringen dækker
med op til halvdelen af
det beløb, forsikrede
oprindeligt har betalt
for transporten.

Forsikringen dækker
med op til halvdelen af
det beløb, forsikrede
oprindeligt har betalt for
transporten.

9.2.g. Overfald

Kr. 500.000

Kr. 500.000

Kr. 1.000.000

9.2.h. Træning og
omskoling

Ikke omfattet

Kr. 25.000

Kr. 75.000

9.2.i. Rekonvalescens

Ikke omfattet

kr. 2.000 pr. md/max.
12 mdr.

kr. 2.000 pr. md/max.
12 mdr.

9.2.j. Tekniske forandringer

Ikke omfattet

Kr. 25.000

Kr. 75.000

9.2.k. Hjælpemidler

Ikke omfattet

Kr. 25.000

Kr. 50.000

Ny dækning under ulykke
9.2.B Strakserstatning

Ikke omfattet

Ikke omfattet

8.5.3.b. Eftersøgning

8.6.1.b Evakuering ifm.
terror

Eftersøgning nord for
75. nordlige breddegrad
eller syd for 75. sydlige
breddegrad.
Begrænsning fjernet

Hvis et ulykkestilfælde
medfører en fraktur på
arme, ben eller ryg,
udbetales en
strakserstatning på DKK
10.000
Følgende skadetyper
berettiger til dbetaling:
Brud på skulder
Brud på overarm
Brud i albue
Brud på underarm
Brud på håndled
Brud på ryggen
Brud på lårben
Brud på knæ
Brud på underben
Brud på ankel
Diagnosen skal stilles af
læge og bruddet skal
være verificeret ved
røntgen. Såfremt
ulykkestilfældet
efterfølgende medfører
udbetaling af
ménerstatning eller
dødsfaldserstatning,
fratrækkes den allerede
udbetalte
strakserstatning.
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11.3.c Omstilling eller
udskiftning af låse

Ikke omfattet

Kr. 1.500

Kr. 10.000

11.4.b. kontanter og
lignende

Kr. 5.000

Kr. 5.000

Kr. 25.000

11.4.d. Enkeltgenstand

Kr. 15.000

Kr. 15.000

12.1.b+c. Hvis din bagage
bliver forsinket til
bestemmelsesstedet,
erstattes rimelige og
nødvendige udgifter til
erstatningskøb, herunder
udgifter til leje af udstyr
med: 1. forsikringssummen,
som fremgår af policen
eller 2. et fast
kompensationsbeløb på
DKK 2.000. c) Hvis din
bagage er forsinket i mere
end 48 timer, ydes der
dækning med yderligere
DKK 2.000 i henhold til pkt.
12.1 a)

Op til sum på police

Op til sum på police

Kr. 2.000
kompensationsbeløb på
udrejsen uden
dokumentation for
udgifter. Ved
indsendelse af
dokumentation for
udgifter dækkes op til
summen på policen

Ikke omfattet

Kr. 1.000 (indsend
dokumentation for
erstatningskøb)

Kr. 1.000
kompensationsbeløb
ved hjemkomst uden
dokumentation for
udgifter.

Ikke omfattet

Kr. 500 (ikke fast
kompensationsbeløb)

Kr. 1.000

12.1.d. Hvis din bagage er
forsinket med mere end 24
timer ved ankomst til
bopælslandet, ydes der et
fast kompensationsbeløb
på DKK 1.000.

12.1.e Hvis din flyafgang
bliver forsinket og det
medfører en ekstraordinær
overnatning, hvor din
indskrevne bagage ikke kan
udleveres af flyselskabet,
ydes der et fast
kompensationsbeløb på
DKK 1.000.
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Kr. 30.000 (kan dog ikke
overstige
dækningssummen for
bagage)

4
Enhver form for
toiletartikler, som
forsikrede har
anskaffet senere end
24 timer efter det
faktiske tidspunkt for
ankomsten til
bestemmelsesstedet

Enhver form for
toiletartikler, som
forsikrede har anskaffet
senere end 24 timer
efter det faktiske
tidspunkt for ankomsten
til bestemmelsesstedet

Undtagelse fjernet

Kr. 5.000

Kr. 5.000

(Forsikringen dækker
ikke: a) Enhver
forsinkelse af
charterfly. b) Enhver
forsinkelse til og fra
Færøerne og
Grønland)

(Forsikringen dækker
ikke: a) Enhver
forsinkelse af charterfly.
b) Enhver forsinkelse til
og fra Færøerne og
Grønland)

Kr. 30.000 - (kan dog
ikke overstige
dækningssummen for
bagage)
Undtagelse fjernet

15. Forsinket hjemrejse

Ikke omfattet

Kr. 3.000

Kr. 3.000

16. Selvrisiko ved leje af
motorkøretøj

Ikke omfattet

Kr. 10.000

Kr. 25.000

17. Fejltankning (ny
dækning)
17.1 Hvilke skadetilfælde
dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, hvis
du fejlagtigt tanker din
private eller lejede bil med
forkert brændstof. 17.2
Hvilke udgifter dækker
forsikringen? Forsikringen
dækker rimelige og
nødvendige udgifter til
betaling af selvrisiko under
bilforsikringen eller
reparationsudgifter til: a)
tømning og rengøring af
brændstoftanken - og
anlægget b) udskiftning af
brændstoffiltre 17.3
Forsikringen dækker ikke a)
Hvis du ikke var lejer af
bilen ifølge kontrakten eller
indsat som fører på
lejebeviset. b) Hvis du ikke
havde ret til at føre bilen i
det land, hvor udlejningen
sker eller i det land, hvor
skaden skete.

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Kr. 10.000

12.2.c. Bagageforsinkelse

13. Rejsedokumenter

14.4. Flyforsinkelse
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18. Afbestilling

Dækning for 1 person

Dækning for 1 person +
1 medrejsende

Dækning for 1 person +
1 medrejsende

21 Retshjælp i udlandet

Kr. 100.000

Kr. 175.000

Kr. 200.000

24. ID Tyveri
Ny dækning: 24. ID-tyveri
23.0 Forsikringssum - DKK
100.000 24.1 Forsikringen
dækker Forsikringen
dækker i tilfælde af
identitetstyveri, opstået i
forsikringstiden. Det er en
forudsætning for dækning,
at identitetstyveriet
opdages senest 6 måneder
efter hjemkomst til Norden.

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Kr. 100.000 – Ny
dækning) kan tilkøbes.

Krav om lægebesøg i
forbindelse med
udfyldelse af formular)

Krav om lægebesøg i
forbindelse med
udfyldelse af formular)

Ingen krav om
lægebesøg – hent
oplysning på
sundhed.dk

Forhåndsgodkendelse:

Sumændringer i DKK fra betingelses nr. 970 til 970.2
Dækning
Fysioterapeut, kiropraktor,
osteopat eller akupunktør
Akut tandbehandling
Ulykke – Overfald
Ulykke - Træning og omskoling
Ulykke - Tekniske forandringer
Ulykke – Hjælpemidler
Bagage - Kontanter og lignende
Bagage – Enkeltgenstand
Rejsedokumenter
Retshjælp
Gældende pr. 1. november 2021
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970
10.000

970.2
20.000

10.000
500.000
25.000
25.000
25.000
5.000
15.000
5.000
100.000/175.000

20.000
1.000.000
75.000
75.000
50.000
25.000
30.000
30.000
200.000

