Rejse Europa
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Bupa Denmark, filial af Bupa Global DAC, Irland, Central Bank of Ireland ref. nr. C18168923
Produkt: Rejse Europa
For fuldstændig information om forsikringen henvises til policen samt forsikringsbetingelserne for tilvalget.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

International rejseforsikring, der er beregnet til at dække uforudsete medicinske udgifter under rejse i Europa, fra hospitalsindlæggelse,
medicinsk behandling, ordineret medicin til medicinsk evakuering ud over den dækning der ydes gennem det blå EU-sygesikringskort.
Denne rejseforsikring dækker rejser af op til en måneds varighed i et policeår. Alle personer, der er dækket af den danske nationale
sygeforsikring og har et EU-sygeforsikringskort, er berettiget til denne forsikring.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?























Hospitalsindlæggelse: Ubegrænset dækning af
egen betaling af udgifter ud over omkostninger,
der dækkes af et EU-forsikringskort.
Ambulant behandling af læge eller specialist:
Ubegrænset dækning af egen betaling af udgifter
ud over omkostninger, der dækkes af et EUforsikringskort.
Ordineret medicin: Ubegrænset dækning af egen
betaling af udgifter ud over omkostninger, der
dækkes af et EU-forsikringskort.
Medicinsk evakuering/hjemtransport: Ingen øvre
grænse for dækning.
Transport til offenligt behandlingssted: 1.000 kr.
Fortsat rejse efter behandling (transport til
destinationen): Ingen øvre grænse for dækning.
Ordineret behandling af en
fysioterapeut/kiropraktor: 15.000 kr., som egen
betaling af udgifter ud over omkostninger, der
dækkes af EU forsikringskort.
Erstatningsrejse: 20.000 kr. pr. rejse.
Forsinket bagage i udlandet: 1.000 kr. pr. dag i
maksimalt 5 dage.
Skade på feriebolig: 100.000 kr.
Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand: 100.000
kr.
Ulykke – invaliditet/dødsfald: 500.000 kr./250.000
kr.
Forsinket ankomst:
Ved 5 timers forsinkelse 200 kr. pr. person og ved
12 timers forsinkelse 700 kr. pr. person
Forsinket fremmøde:
Ny billet: Maks. samme klasse hotelovernatning,
måltider og lokal transport: 2.000 kr. pr. dag
Selvrisikodækning:
Selvrisiko på indboforsikring i hjemlandet: 10.000
kr.
Selvrisiko på bilforsikring: 10.000 kr.
Selvrisiko på lejet bil på ferien:10.000 kr.

Valgmulighed, Udvidet Rejse Europa
 Bagage: 20.000 kr. pr. policeår.
 Personlig ansvar – tingskade: 5.000.000 kr.
 Personligt ansvar – personskade:10.000.000 kr.
 Retshjælp: 100.000 kr.
Valgmulighed, Afbestilling
 30.000 kr. pr. policeår og 20.000 kr. pr. skade
For alle ydelser og begrænsninger i ydelser
henvises der til de fuldstændige vilkår og
betingelser.








Ikke-anerkendt læge og behandlingsted
Lægehjælp i forbindelse med barsel efter 36
ugers graviditet
Skadelig anvendelse af alkohol og
stoffer/medicin
Forebyggende behandling
Eventuel sygdom eller personskade som følge
af aktiv deltagelse i en ulovlig handling
Visse sportsaktiviteter
Forudeksisterende og kroniske lidelser,
medmindre disse er forhåndsgodkendt af
Selskabet
Lægebehandling, der kan vente, til den
forsikrede er kommet hjem
Der gælder andre undtagelser, se de fuldstændige vilkår og betingelser

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
For at være berettiget til denne rejseforsikring skal du
have en sygeforsikring gennem Sygeforsikringen
"danmark".

!
!
!
!

!

Refusion af en skade, der vedrører en eller flere
forsikrede (uanset om de er anført på samme
police), kan aldrig overstige et samlet beløb på
1.000.000 kr.
Hjemsendelse kan kræves, hvis den forsikrede
helbredsmæssigt er i stand til at blive overført til
det permanente bopælsland.
Forsikringen dækker kun akut medicinsk
behandling og ikke i den forsikredes permanente
opholdsland.
En tre-dages karensperiode for ikke-lægelige
ydelser, når dækning er købt efter udrejse fra det
permanente opholdsland (dog dækker
afbestilling af rejsen ikke efter udrejse fra det
permanente opholdsland.
Hvis en forsikret er 80 år eller derover, når rejsen
påbegyndes eller der i løbet af en rejse skal
sendes en helbredserklæring til Selskabet til
vurdering, før rejsen påbegyndes (dokumentet
leveres på forespørgsel).
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Dækningen gælder kun for rejser af maksimalt en måneds varighed, medmindre ekstra rejsedage er tilkøbt.
Dækning forudsætter altid opfyldelse af kriteirier for berettigelse.
Vi dækker kun sædvanlige og rimelige udgifter i det område eller land, hvor behandlingen gives.
Vi dækker kun berettiget medicinsk nødvendig behandling.
KUN Afbestillingsdækningen: Refusion af en skade, der vedrører en eller flere forsikrede (uanset om de er anført på
samme police), kan aldrig overstige et samlet beløb på 1.000.000 kr.
Der gælder andre begrænsninger, se de fuld-stændige vilkår og betingelser

Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker inden for EU-lande, Storbritannien, Nordirland, Norge, island, Liechtenstein, Schweiz,
Andorra, Isle of Man, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Forpligtelser ved aftalens begyndelse

-

Du skal betale din præmie, før forsikringen træder i kraft.

Forpligtelser i løbet af aftalens varighed

-

Du har pligt til at underrette eller give Bupa Global Travel alle de oplysninger, der kan indhentes til brug for behandlingen
af skader, herunder sygdomshistorie og fremskaffelse af originale regninger, når Bupa Global Travel kræver dette

Forpligtelser hvis en skade anmeldes

-

Hvis du har behov for ambulant behandling i udlandet, som f.eks. hospitalsindlæggelse, evakuering, hjemsendelse,
skal du kontakte Bupa Global Assistance for godkendelse. Ellers kan dækning blive afvist.
Hvad angår ambulant behandling, såsom lægekonsultationer, skal du betale regningerne på tidspunktet for ydelsen.
Til vurdering og refusion af disse udgifter kan skaden anmeldes online på ihi.com

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen betales sammen med dit kontingent fra Sygeforsikringen "danmark".
Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er.

Hvornår går dækningen fra og til?

Startdatoen og forsikringsperioden er anført i dit tilbud eller policedokumnet.
Hvis der er tilkøbt dækning for afbestilling af rejse, dækker den 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 et år, er der
adminstrationsgebyr 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.

Bupa Global Travel (inkl. vi/os/vores): Bupa Denmark, filial af Bupa Global DAC, Irland, cvr-nummer 40168923, der driver
virksomhed under navnet Bupa Global Travel, er en dansk filial af Bupa Global Designated Activity Company (Bupa Global DAC)
med registreret adresse på Palægade 8, DK-1261 København K Danmark. Bupa Global DAC er registreret i Irland med
selskabsnummer 623889. Bupa Global Travel er reguleret af Central Bank of Ireland og underlagt begrænset tilsyn af Finanstilsynet
i Danmark.

