Au-pair forsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gouda Rejseforsikring, del af Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA

Produkt: 495

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?
Forsikringen dækker alene når forsikret arbejder som au-pair I Danmark. Forsikringen gælder, med nævnte
dækningerne, også ved ferierejser på op til 45 dage, indenfor EU/EØS (undtaget hjemlandet) med
værtsfamilien.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

!
!
!
!
!
!
!

" Medicinske udgifter

Hjemtransport - medicinsk
Hjemtransport - dødsfald
Tilkaldelse
Sygeledsagelse
Ulykkesforsikring – varigt mén
Ulykkesforsikring - dødsfald
Arbejdsskadeforsikring

" Krav fremkaldt af forsikret ved forsæt
eller grov uagtsomhed, under
selvforskyldt beruselse eller under
påvirkning af narkotika, medicin eller
andre euforiserende midler,
medmindre det godtgøres, at skaden
ikke har forbindelse hermed.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Afhængig af hvor forsikringstager har
købt indboforsikring er det muligt at
en au-pair ikke er dækket på
familiens indboforsikring for sygdom
og hjemtransport ved ferierejser med
værtsfamilien. Kontroller derfor med
dit indboselskab.

#

Hvis forsikret er over 60 år, vil
forsikringssummen for varigt mén
blive halveret.

#

Hvis forsikret er under 18 år, vil
forsikringssummen for dødsfald
begrænses til DKK 25.000.

Hvor er jeg dækket?
! Det geografiske område der er dækket er Danmark og ved ferierejser i EU/EØS (undtaget
hjemlandet), op til 45 dages varighed.

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

•

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, når forsikringen træder i kraft. Du betaler forsikringen via kredirkort, girokort
eller bankoverførsel.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter at gælde når forsikret forlader hans/hendes bopæl i hjemlandet for at rejse
direkte til værtsfamilien. Dækningen ophør først at gælde ved forsikredes hjemkomst till
hjemlandet, under forudsætning at forsikret rejser direkte hjem fra Danmark.
Forsikringen dækker op til to uger direkte efter afsluttet au-pair ansættelse, dog må den forsikrede
ikke arbejde under denne periode.
I tilfælde af at den forsikredes arbejdstilladelse eller au-pair ansættelsen ophører vil forsikringen
dække i yderliggere 14 dage.
Gouda har mulighed, men er ikke forpligtet, at forlænge forsikringen for i alt 12 eller 18 måneder, til
et ekspeditionsgebyr på DKK 50. Ved forlængelse skal Gouda kontaktes før den nuværende
forsikringsperiode ophører.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Hvis du opsiger forsikringen, før den udløber, tilbagebetales for ubrugte hele måneder. Beløb
på 100 kr. og derunder refunderes ikke. Er forsikringen ikke trådt i kraft, og modtager Gouda
opsigelsen inden ikrafttrædelsesdatoen, refunderes den fulde præmie med fradrag af et
ekspeditionsgebyr på 100 kr.

•

Indtil 2 måneder efter afslutningen af en skade kan vi opsige forsikringen med 1 måneds varsel.
Vi har også ret til at opsige forsikringen hvis der, under den seneste 12 måneder, er meldt 3
skader eller hvis skadeadfærden fraviger fra det som vil være opfattet som normalt.

•

For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, har du fortrydelsesret i 14 dage. Fristen
regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – dog tidligst fra
det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du fx
modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis
fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du
vente til den følgende hverdag.

