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Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gouda Rejseforsikring, del af Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA
Produkt: DK 101.1
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?
En forsikring dækker dig eller dig og din husstand når du/I rejser på ferie. Dækningen træder i kraft når du/I forlader bopælen
eller opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen. Den kan, efter eget valg dække i Europa, EuropaPlus eller Verden.

Hvad dækker den?
Sygdom – behandlingsudgifter og hospitalsophold ved akut sygdom og tilskadekomst
Akut tandbehandling
Fystioterapi og kiropraktik
Krise-/psykologhjælp
Hjemtransport
Hjemkaldelse (rejseafbrydelse)
Sygeledsagelse og tilkaldelse
Evakuering
Forsinket fremmøde
Bagageforsinkelse, hvis din bagage bliver
forsinket i forhold til din ankomst til bestemmelsesstedet
Erstatningsrejse
Feriekompensation
Selvrisiko ved leje af personbil m.m
Selvrisiko ved skade på egen personbil
Selvrisiko på indboforsikringen
Ansvar ting-/personskade
Retshjælp
Sikkerhedsstillelse/kaution
Overfald
Eftersøgning og redning
Ulykke
Dødsfald
Tandskade
Tilvalgsdækninger
• Afbestilling
• Rejsebagage

Hvad dækker den ikke?
Vurdering/behandling af lidelser/sygdomme,
proteser og kosmetiske indgreb, der inden
for de sidste 2 måneder) før afrejsen har
medført:
• hospitalsindlæggelse,
• vurdering/behandling hos læge eller anden
behandler, som ikke er et led i kontrol
Forudeksisterende og kroniske lidelser, med
mindre disse er forhåndsgodkendt af
selskabet

Er der nogen begrænsning i
dækningen?
For at være berettiget til denne rejseforsikring, skal du have en sygeforsikring gennem
Sygeforsikringen ”danmark”
For retshjælp gælder en selvrisiko på 10 %,
dog minimum 2.500 kr.
Forsikringen omfatter et ubegrænset antal
private rejser af op til 1 måneds varighed for
Europa og EuropaPlus og 2 måneders varighed for Verden
Hjemsendelse kan kræves, hvis den forsikrede helbredsmæssigt er i stand til at blive
overført til det permanente bopælsland

Hvor er jeg dækket?
Det geografiske område der er dækket vil
fremgå af din police – herunder:
A. Europa (Danmark samt i EU-landene,
Storbritannien og Nordirland, på Færøerne, i
Grønland, Andorra, Island, Isle of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, Norge, San
Marino, Schweiz og Vatikanstaten)
B. EuropaPlus (Danmark samt i EU-landene,
Storbritannien og Nordirland, på Færøerne, i
Grønland, Andorra, Island, Isle of Man,
Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, Norge,
San Marino, Schweiz og Vatikanstaten,
Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina,
Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan,
Kosovo, Libanon, Libyen, Makedonien,
Marokko, Moldova, Montenegro, Palæstina,
Rusland indtil Ural bjergene, Serbien, Syrien,
Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden)
C. Verden

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, herunder sygdomshistorie og fremskaffelse af originale
regninger når dette kræves

•

Du skal betale din præmie, før forsikringen
træder i kraft

•

Hvis du har behov for ambulant behandling
i udlandet, som f.eks. hospitalindlæggelse,
evakuering, hjemsendelse, skal du kontakte
Gouda Alarm for godkendelse. Ellers kan
dækning blive afvist

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•

Forsikringen betales sammen med dit kontingent fra Sygeforsikringen ”danmark”

•

Det fremgår af opkrævningen hvornår sidste
rettidige betaling er

Hvornår starter og slutter
dækningen?
•

Startdatoen og forsikringsperioden er anført
i dit tilbud eller policedokument

•

Hvis der er tilkøbt dækning for afbestilling
af rejse, dækkes afbestilling af rejser i hele
verden, herunder i det permanente opholdsland

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•

Forsikringen kan opsiges af dig med 30
dages forudgående varsel. Hvis policen ikke
har været aktiv i 1 år, er der et administrationsgebyr på 125 kr.

•

Forsikringen kan opsiges af dig eller os med
en måneds skriftlig varsel, der gives inden
for 14 dage efter betalingen af en skade i
henhold til forsikringen.

•

Du kan opsige din forsikring online via log
ind på sygeforskring.dk eller pr. brev til
Sygeforsikringen ”danmark, Palægade 5,
1261 København K, Danmark.
Der henvises til de fuldstændige vilkår og
betingelser for yderligere oplysninger

