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Afbestilling Verden er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse Verden. 
 
Afbestilling Verden er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. Som det fremgår af § 
3.3 omfatter dækningen rejser i hele verden, inkl. Danmark. 
 

DÆKNINGSOVERSIGT VERDEN 

 

 
FORSIKRINGSBETINGELSER – Gældende fra 30. august 2021 
 
§ 1 Dækningen er et tilvalg til Rejse Verden 

1.1  
Forsikringsbetingelserne inklusive Ordlisten for Rejse Verden er også gældende for Af 
bestilling Verden. 
 

§ 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 
2.1  
Forsikringen dækker de personer, der har valgt Afbestilling Verden. 
 

§ 3 Afbestilling 
3.1  
For at tillægget for Afbestilling skal dække pr. ikrafttrædelsesdatoen, skal det købes ved bestilling 
af rejsen dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren. Hvis tillægget for Afbestilling 
købes efter bestilling af rejsen/betaling af depositum til rejsearrangøren gælder en karensperiode 
på 3 dage. Det er en betingelse for dækning, at den begivenhed (jf. § 3.9), som er årsag til afbestil-
lingen, er opstået efter forsikrede har bestilt og/eller betalt rejsen og efter købet af forsikringen. 
 

3.2  
Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader hjemlandet for at begynde rejsen. 
 
Ved rejser i Danmark: Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/op-
holdssted for at begynde rejsen. 
 

3.3  
Forsikringen dækker afbestilling af rejser i hele verden, inkl. Danmark, uanset rejselængde. 
 

3.4  
De i forsikringsbetingelserne anførte forsikringssummer danner grænsen for Selskabets erstatnings-
pligt. Selskabets erstatningspligt som følge af én skadebegivenhed kan aldrig overstige 1.000.000 
kr., uanset om skaden vedrører en eller flere policer. 
 
3.5  
Forsikringssummen er maks. 60.000 kr. pr. forsikringsår og maks. 40.000 kr. pr. skadebegivenhed. 
 

3.6  
Forsikringen dækker den del af forsikredes betaling, som rejsearrangøren ifølge de almindelige rej-
sebetingelser har krav på, og som ikke kan refunderes, når rejsen afbestilles i forsikringsperioden. 
Erstatningen kan ikke overstige forsikringssummen. 

60.000 

Afbestilling 

Pr. forsikringsår maks.  kr. 
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Specielt for rejser i Danmark gælder, at hvis der er dækning fra et andet forsikringsselskab, udlej-
ningsbureau eller lignende, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes og dækning 
under denne forsikring vil være subsidiær til sådan anden dækning. 
 

3.7  
I tilfælde af et nært familiemedlems dødsfald kan Selskabet yde erstatning til ind- hentning af rejse-
ruten på første eller anden rejsedag af den planlagte rejseperiode. Erstatningen kan ikke overstige 
forsikringssummen. Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at tilbyde indhentning af rejserute. 
 
3.8  
Der ydes alene erstatning efter § 3.6 eller § 3.7. 
 
3.9  
Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af: 
 

a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hos-
pitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold af for- sikrede, et nært familiemedlem 
eller forsikredes rejseledsager, 

 
b) akut opstået tilskadekomst opstået efter bestilling af rejsen, der resulterer i et knoglebrud, en 

fraktur, ledbåndsskade, forvridning eller forstuvning som forhindrer den forsikrede i at gennem-
føre rejsens primære aktivitet.  

 
 Aktiviteten skal være bestilt hjemmefra og fremgå af et rejsebevis eller lignende, der under-

støtter at det er rejsens primære aktivitet. 
 
 Tilskadekomsten skal dokumenteres af behandlende læge, og dokumentationen ligger til 

grund for Selskabets vurdering af, i hvilket omfang rejsens primære aktivitet ikke kunne ud-
øves. 

 
 Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at du 

ville være ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer Selskabet på baggrund af 
den stillede diagnose, om du er berettiget til afbestillingsdækning. 

 
c) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at modtage en vaccination, som uforudsi-

geligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede skal rejse, 
 

d) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart 
inden afrejsen, hvis politianmeldelse eller anden lignende dokumentation foreligger, 

 
e) bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis politian-

meldelse foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 
 

f) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i forsikredes egen virksomhed, hvis do-
kumentation foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 

 
g) at forsikrede på grund af graviditet, opstået efter køb af rejsen, ud fra lægelig vurdering ikke 

kan vaccineres af helbredshensyn til fostret. 

 
h) arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout af forsikrede. Opsigelse eller lockout skal ske i 
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forsikringsperioden og senere end 3 måneder inden afrejsen, 

 
i) at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom må melde afbud til en eksamen på et 

tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en forud-

sætning, at rejsen er købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejsepe-

rioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst, 

 
j) at forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse fra tidligere arbejdsgiver, og 

det betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde ferie i rejsens varighed. 

 
k) at forsikrede ikke kan få et medicinsk forhåndstilsagn fra Bupa Global, der er nødvendigt for at 

købe en rejseforsikring. Det er en betingelse, at lidelserne, der medfører, at forsikrede ikke 

kan få et medicinsk forhåndstilsagn, ikke var til stede da forsikrede købte rejsen og afbestil-

lingsforsikringen, 

 
l) at forsikrede bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er en 

forudsætning for dækning, at indkaldelsen er fremkommet efter bestilling af rejsen og køb af 

forsikringen, 

 
m) skilsmisse, separation eller ophør af samliv. Ved ophør af samliv er det en betingelse, at for-

sikrede og dennes samlever har haft samme folkeregisteradresse i minimum 12 måneder 

forud for samlivets ophør. 

 
I tilfælde af en dækningsberettiget skadesbegivenhed er alle medrejsende forsikrede berettiget til 
at afbestille rejsen. 
 
3.10  
Undtaget fra dækningen er: 
 
a) hvis sygdommen, tilskadekomsten eller årsagen til dødsfald, der begrunder afbestillingen, har  
 vist symptomer eller var til stede ved bestilling af rejsen, og behandlingsbehovet med en vis 
 sandsynlighed kunne forventes inden påbegyndelsen af rejsen, 
 
b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv 
 om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsent-

ligt forværret, 
 

c) hvis den afbestilte rejse er et delarrangement af den samlede forsikrede rejse, 
 

d) hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på  
 feriestedet, naturkatastrofer, terror eller lignende, 

 
e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt, før bestilling af rejsen. 

 
f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte som følge af forsikrede forsætlige handlinger, 

groft uagtsomme handlinger eller undladelser, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står 
i forbindelse hermed. 
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3.11  
I tilfælde af skade skal rejsen straks, og før planlagt afrejsetidspunkt, afbestilles hos rejsearrangø-
ren. Selskabet skal ligeledes straks underrettes om afbestillingen. Ved afbestilling senere end 
planlagt afrejsetidspunkt dækker forsikringen ikke. 
 

3.12  
Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaf-
fer lægeerklæring med diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver Selskabets læge adgang 
til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald 
vedlægges kopi af dødsattesten. 
 

 
Forbehold for trykfejl 


