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

Produkt: 160.2 ABCD (2)

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, når den planlagte gennemførelse af opholdet ikke er mulig, som følge af, at
forsikret eller rejseledsager, i forsikringsperioden, rammes af fx alvorlig akut sygdom/tilskadekomst. Den dækker
også hvis der skulle opstå visse skader på lejeboligen. Forsikringen dækker også afbrydelse af ferien samt i
tilfælde af forsinket fremmøde til lejeboligen.

Hvad dækker den?
! Afbestilling hvis opholdet ikke
tiltrædes som følge af årsager nævnt
i betingelserne, dækker forsikringen
de udgifter sikrede i henhold til
lejeaftalen skal betale til
feriehusudlejerbureauet.
! Afbestilling ved forsinket fremmøde til
opholdet, som følge af årsager nævnt
i betingelserne dækker forsikringen
de ubenyttede feriedage med rejsens
pris pr. dag.
! Ved forsinket fremmøde på grund af
en forsinkelse med offentlige
transportmidler i mere end 2 timer,
dækkes dokumenterede
ekstraudgifter til påbegyndelse af
rejsen.
! Ved afbrydelse af et ferieophold
dækkes de ubenyttede feriedage
med rejsens pris pr. dag.

*Indbo - og ansvarsdækning maksimum
dækning DKK 75.000.
Hundeforsikring.

Hvad dækker den ikke?
" Ikke forudbetalte udgifter til hotel- og
transport i forbindelse med forsinket
fremmøde.
" Tyveri begået af sikrede eller dennes
gæster i forbindelse med
indbo/ansvar.
" Skade forvoldt af husdyr (denne
undtagelse gælder ikke forsikredes
hund) i forbindelse med
indbo/ansvar.*

! Ved afbrydelse af et ferieophold
dækkes ikke benyttet transport.
! Ved skader, nævnt i betingelserne,
på indbo i det lejede feriehus dækker
forsikringen lejerens ansvar.*
! Adgang til Gouda Alarms 24/7
lægevagt for at få råd og vejledning
om lægebehandling og medicin.
Tilvalg:

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Der betales DKK 1.000 i selvrisiko pr.
skade for skader på indbo/ansvar.*

#

Først ved ankomst efter kl. 12.00
betragtes feriedagen som ubenyttet.

#

Ved forsinket fremmøde dækkes
maksimalt op til udgifterne ved
afbestilling af hele rejsen.

#

Ved skader på ruder, kummer og
køkkenbordplader dækkes op til DKK
8.000.

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

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

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 Indbo, Ansvar, Afbrydelse og 24/7 Assistansen starter samtidligt som
Afbestillingsdækningen men 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.

