Tryghed på rejsen Mini
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gouda Rejseforsikring, del af Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA

Produkt: 6080

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?
Denne forsikring dækker dig eller dig og din husstand når du/I rejser på ferie. Dækningen træder i kraft når du/I
forlader bopæl eller opholdssted i Norden for at påbegynde ferierejsen. Den kan, efter eget valg dække i Europa
eller Verden.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

! Stjålet/ødelagt kreditkort - merudgifter
og nødkontanter
! Udgifter til tandbehandling
! ID-tyveri
! Psykologisk krisehjælp
! Merudgifter ved evakuering
! Selvrisiko ved leje af køretøj, skade
på indbo/villa hjemme eller bil
hjemme
! Selvrisiko ved leje af bil og andre
køretøjer
! Selvrisiko indbo-/villaforsikring
! Selvrisiko ved skade på din bil
derhjemme
! Forsinket fremmøde til
arbejdspladsen ved hjemrejse

" Denne forsikring er et supplement til
en rejseforsikring, og vi anbefaler, at
du har en rejseforsikring før du rejser.
Det er dit eget ansvar at tilsikre, at du
har en rejseforsikring, der dækker i
tilfælde af sygdom eller
hjemtransport.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Forsikringen dækker ikke ferierejser i
Danmark og øvrige Norden.

Hvor er jeg dækket?
! Det geografiske område der er dækket vil fremgå af din police – herunder:
A. Europa
B. Verden

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din forsikringspolicen/bookingbekræftelse/rejsebevis eller
tilsvarende er korrekte

•

I tilfælde af en skade skal du altid kontakte os eller Apollos guide på plads hurtigst muligt

•

Du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan
afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien skal betales før rejsens start. Du betaler forsikringen via den betalingsmåde du har valgt
hos Apollo.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft fra den dag, du rejser fra bopælsadressen i Norden, registreret i
forsikringsbeviset, og til du er tilbage på samme sted, forudsat at dette tidspunkt ligger indenfor det
tidsrum, som der er tegnet rejseforsikring for.
Der er gyldig udover aftalt periode i følgende tilfælde:
• i indtil 2 døgn som følge af uforudsete og tvingende årsager udenfor den forsikredes kontrol
• i indtil 60 døgn når forlængelse af en rejse skyldes sygdom/ulykkesskade og forsikrede af
medicinske grunde og efter lægens ordre ikke kan rejse hjem som planlagt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Hvis du opsiger forsikringen, før den udløber, tilbagebetales differencen mellem den præmie,
der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode, og den præmie, der er betalt, med
fradrag af et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. police. Beløb på 100 kr. og derunder refunderes
ikke. Personer, der er blevet hjemtransportert eller er rejst hjem på Goudas regning, kan
maksimalt få refunderet præmie for den del af forsikringsperioden, der ligger over 31 dage efter
hjemkomst. Det er et krav, at opsigelsen sendes til Gouda senest 14 dage efter hjemkomst.

•

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

•

Er forsikringen ikke trådt i kraft, og modtager Gouda opsigelsen inden ikrafttrædelsesdatoen,
refunderes den fulde præmie med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

•

Kontakt Apollo hvis du ønsker opsige aftalen.

