Sikkerhed
inden
afrejsen

Afbestillingsforsikring

Undgå økonomiske tab ved afbestilling

Med en Gouda Afbestillingsforsikring er du dækket, hvis du i
tilfælde af sygdom eller tilskadekomst må annullere din rejse
op til afrejsen. Du kan udskyde din rejse i stedet for at aflyse
den, og dermed undgå økonomiske tab.
Vi dækker dine udgifter til ændring
af flybillet eller refunderer dine
udgifter til køb af en ny rejse.

Prisen for en afbestillingsforsikring

En Gouda Afbestillingsforsikring
koster 6 % af rejsens pris. Du kan
også købe en årsafbestillingsforsikring, hvor aflysning af dine ferierejser er dækket i et helt år.
Årsafbestillingsforsikringen købes
som et tillæg til Goudas Årsrejseforsikring. Uanset hvad du vælger,
er du forsikret mod det økonomiske
tab, som du vil få, hvis du bliver
nødt til at afbestille rejsen.

Køb forsikringen, når du
bestiller din rejse

Du skal købe din Gouda Afbestillingsforsikring samme dag, som du
bestiller din rejse, eller senest ved
indbetaling af rejsens depositum.
Forsikringen dækker selvfølgelig
ikke, hvis du afbestiller p.g.a.
ændrede rejseplaner eller hvis du
fortryder købet af rejsen.

Bestil via
gouda.dk, via dit
rejsebureau eller
ring 88208820

Rejser I flere sammen?

Rejser I op til 20 personer sammen
kan alle afbestille rejsen, hvis I
vælger at tegne en gruppedækning. Gruppedækningen koster 8%
af rejsens samlede pris.

Rejser du som gruppeleder?

Rejser du med en større gruppe, kan
du vælge en gruppelederdækning.
Kan gruppelederen ikke deltage i
rejsen, har alle deltagere med denne
dækning mulighed for at afbestille
rejsen. Gruppelederdækningen
koster 8 % af rejsens samlede pris.

Hvis uheldet er ude
• Du eller andre rejsedeltagere bliver ramt akut af sygdom eller
tilskadekomst
• Der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
• Ferien har et specifikt formål fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan
fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom
• Din bolig bliver udsat for indbrud eller brand
• Du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af
værnepligt
• Du er blevet gravid efter køb af rejsen, og graviditeten ifølge
lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres
• Du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut
sygdom må melde afbud til eksamen, og derfor skal til
reeksamination
• Du bliver skilt/separeret eller samliv ophører
• Der forekommer bedrageriske handlinger eller
overenstkomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
• Du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på
afrejsetidspunktet
• Du skal på „kør selv ferie”, og din bil går i stykker

Kroniske eller eksisterende
sygdomme

Gouda Afbestillingsforsikring
dækker kroniske og eksisterende
sygdom i tilfælde af, at
sygdommen har været stabil de

sidste 3 måneder før køb af rejsen
og afbestillingsforsikringen.Har du
spørgsmål vedrørende kroniske eller
eksisterende sygdomme, kan du
læse mere på www.gouda.dk eller
ringe til os på 88 20 88 20.

NB! Forsikringsbetingelserne ligger til grund
Dette er en kortfattet, vejledende beskrivelse af
forsikringens dækningsomfang. I tilfælde af skade
lægges forsikringsbetingelser nr. 722 til grund.
OBS: Vær opmærksom på, at der gælder en særlig
beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er
årsag til afbestillingen, er over 75 år.
Betingelserne kan du se på www.gouda.dk
August 2014
Sikkerhed inden
afrejsen
Dækker ved akut
sygdom op til afrejsen
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