Afbestillings-, afbrydelse og hundesygeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gouda Rejseforsikring, del af Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA

Produkt: 714

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?
Afbestillingsdækningen gælder for dig og de personer nævnt i Feriehusbureauets lejekontrakt samt eventuelle
rejseledsagere, når den planlagte gennemførelse af opholdet ikke er mulig, som følge af, at hunden(e), i
forsikringsperioden, rammes af fx alvorlig akut sygdom. Hvis du er nødt til at afbryde lejemålet kan du, pga. af
samme årsager også få udbetalt kompensation. Forsikringen dækker desuden dyrlægebesøg og
hospitalsindlæggelse pga. tilskadekomst og sygdom der ikke var til stede eller til udredning ved påbegyndelsen
af lejemålet.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?
Afbestillingsdækningen

Afbestilling dækkes i tilfælde af:
! Dødsfald
! Alvorlig, akut sygdom
! Alvorlig tilskadekomst

" Forudbetalte udgifter til hotel- og
transport i forbindelse med forsinket
fremmøde.
Hundesygedækningen

Kompensation ved afbrydelse af
lejemål
! Kompensation for lejepris for de
dage, lejemålet ikke benyttes.
! Udgifter for ikke benyttet transport.

" Sygdom, der var til stede eller under
udredning ved påbegyndelse af
lejemålet.
" Forebyggende behandling og
genoptræning, massage mv.
"

Medfødte sygdomme eller
sygdomme, der er genetisk bestemt.

"

Sygdom/tilskadekomst dækket under
en hundeansvarsforsikring.

Hundesygedækning
! Behandling hos dyrlæge for op til
3.500 DKK, men ved hospitalsindlæggelse dækkes op til 7.000 DKK
inkl. eventuel forudgående behandling hos dyrlæge.

" Forsætlige eller uforsætlige parringer
samt følgerne heraf.
" Hunde, der ikke er ID-mærket samt
har det blå EU-pas til selskabsdyr.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

I tilfælde af afbrydelse af et lejemål,
efter kl. 12.00, udbetales erstatning
fra dagen efter.

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen gælder for lejemål af feriehuse i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal sikre at din hund(e) er ID-mærket og har det blå EU-pas til selskabsdyr.

•

Du skal sikre dig, at oplysningerne om dig, rejseledsager og lejemålet er korrekte.

•

I tilfælde af en skade skal du kontakte feriehusudlejerbureaet for registrering. Selve
skadebehandlingen håndteres af Gouda.

•

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

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien skal betales, når din forsikring træder i kraft og du betaler forsikringen på den måde du
har aftalt med feriehusudlejerbureaet.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Afbestillingsdækningen starter fra det du betaler depositum/lejebeløb til feriehusudlejerbureaet og
indtil udlejningsperiodens påbegyndelse.
Dækningerne for Kompensation ved afbrydelse af lejemål og Hundesyge, gælder fra lejeperiodens
stat og gælder til lejeperiodens slut.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

For dig der har købt forsikringen inklusiv i din aftale med feriehusudlejerbureauet gælder
opsigelsesreglerne i den aftale også for denne forsikring.

•

For dig der har købt forsikringen separat fra din aftale med feriehusudlejerbureaet gælder
en fortrydelsesfrist på 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt
forsikringsbetingelserne/policen - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget
underretning om, at forsikringsaftalen er indgået.
Hvis du fx modtager forsikringsbetingelserne/policen 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.

•

Hvis du ønsker at fortryde eller opsige forsikringen, det sted der du har købt forsikringen.

