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Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 1.B
Dækning for delebørn 
og andre børn.

• Andre familiemedlemmer.
• Har dine og din nuværende ægtefælles/

samlevers udeboende børn og delebørn 
ikke folkeregisteradresse hos dig, er de 
omfattet af forsikringen, hvis de:
• er under 21 år ved afrejse
•  ikke  lever i fast  parforhold
•  ikke har børn boende hos sig
•  ikke er omfattet af anden forsikring.

Hvis dækningen af en sikret stopper, 
fordi den sikrede flytter fra din folkeregis-
teradresse, er den sikrede dækket, indtil der 
er købt en ny forsikring, dog højst i indtil 3 
måneder.

Den nye tekst tydeliggør, at dine børn under 
21 år er dækket til deres 21 års fødselsdag 
også selv om de bor på anden adresse.

Hvem dækker forsikringen

Forskelsbilag - Rejseforsikring
Vilkår nr. RE-8 - juni 2017

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 1.F
Studie- og erhvervsrejser.

Forsikringen dækker:
• Private ferierejser
• Studierejser, studieophold og studieprak-

tik. Dog ikke guide- og bartenderuddan-
nelser. Hvis du er tilmeldt et studie, et 
kursus eller lignende i udlandet i mere 
end 60 dage skal du købe en forlænget 
rejseforsikring. Kontakt os for at høre 
nærmere

• Private ferierejser, hvor der indgår en 
erhvervsmæssig aktivitet af højest 1 dags 
varighed fx møde, en konference, et 
messe besøg eller lignende
• Private ferierejser  i forlængelse af en 

erhvervsrejse, når du selv betaler ferien. 
Forsikringen dækker i den del af rejse-
perioden, der er ferie, uanset om den 
ligger før eller efter erhvervsarbejdet.  
Du skal have en erhvervsrejseforsikring 
til den del af rejsen, der ikke er ferie. 
Vi betragter fridage imellem dage med 
erhvervsarbejde som erhverv

• Rejser, hvor der indgår ulønnet frivilligt 
arbejde eller nødhjælpsarbejde*. 

 
Forsikringen dækker ikke rene erhvervsrej-
ser, behandlingsrejser og andre rejser, der 
ikke er nævnt ovenfor.

Ændringen tydeliggør, hvornår forsikrin-
gen dækker i forbindelse med studie- og 
erhvervsrejser.
 

Hvilke rejser dækker forsikringen
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Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 1.G
Det blå kort.

Når du rejser i Europa*, skal du have et blåt 
EU-sygesikringskort med.

Kortet er gratis og gælder 5 år ad gangen. 
Det kan bestilles på www.borger.dk. Alle i 
din husstand skal have deres eget person-
lige kort. Du kan bestille kortet til dig selv, 
din ægtefælle og dine børn under 18 år.

Forsikringen giver dig mulighed for at 
modtage behandling på et privat behand-
lingssted:

• Hvis vores læge vurderer, at standarden 
for behandlingen på det blå kort ikke er 
tilstrækkelig 

• Hvis et privat behandlingssted er eneste 
mulighed

• Hvis vi vurderer, at afstanden fra feriestedet 
til et offentligt behandlingssted er for stor.

Ændringen tydeliggør, hvordan man er 
dækket på det blå kort.

Det blå kort

Sygdom

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 1.I
Har du brug for en 
medicinsk forhånds-
godkendelse?

Er eller har du været syg?
Din forsikring dækker ved akut sygdom og 
tilskadekomst. Det gælder både i forhold til 
dækning under rejsen og i forhold til den 
afbestillingsforsikring, du kan tilkøbe som 
en del af din forsikring. Det betyder, at du 
skal være opmærksom, hvis du en kronisk 
eller eksisterende sygdom/lidelse eller lige 
har været syg/er kommet til skade før du 
bestiller rejsen, når du betaler en rate eller 
op til afrejse.

Du kan se hvordan din forsikring dækker 
kendt sygdom mv.  i afsnit 2 om sygdom og 
afsnit 24 om afbestilling. 

Der ændres ikke i det grundlæggende princip 
om, at rejseforsikringen dækker akut opstået 
sygdom.

Ændringen tydeliggør, hvornår man skal 
have en medicinsk forhåndsgodkendelse og 
hvilke udgifter, vi dækker, når man rejser, 
hvis man lige har været syg. 

Det er stadigvæk os, der vurderer om man 
har dækning på rejsen, men ændringen 
lægger op til, at vi fremover i højere grad 
inddrager den behandlende læges vurde-
ring af, om det er forsvarligt at rejse. Det 
er vores anbefaling, at man altid taler med 
behandlende læge mv., hvis man lige har 
været eller jævnligt er i kontakt med sund-
hedsvæsenet.

Afsnit 2 
Sygdom eller 
til skadekomst

1. Forsikringen dækker:
Forsikringen dækker udgifter til:
a. Behandling og undersøgelse af sygdom 

eller tilskadekomst, der opstår akut* 
under rejsen:

b. Behandling og undersøgelse ved akut for-
værring af sygdom eller tilskadekomst, 
der var tilstede ved afrejse, forudsat, at 
du var i en stabil god fase* de sidste 2 
måneder inden afrejse

Hvad dækker forsikringen
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Sygdom fortsat

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

c. Behandling pga. akut forværring* af sygdom eller 
tilskadekomst, der er opstået indenfor 2 måneder før 
afrejse, hvis den behandlende læge inden afrejse har 
vurderet, at behandlingsbehov ikke er kendt eller 
med rimelighed kan forudses, og at det derfor er 
forsvarligt at rejse

d.  Udgifter i forbindelse med fødsel indtil 4 uger før 
forventet termin.

2. Forsikringen dækker ikke:
Forsikringen dækker ikke:
a. Behandling og undersøgelse af sygdom eller tilska-

dekomst, der har vist symptomer eller er diagnosti-
ceret hos læge før afrejse og hvor behandlingsbeho-
vet er kendt eller med rimelighed kunne forudses

b. Kontrol af og behandling for at holde en kronisk el-
ler eksisterende sygdom stabil og velreguleret under 
rejsen, hvis du indenfor 2 måneder inden afrejse har 
fået reguleret din medicin

c. Hvis du: 
• er udeblevet fra et kontrolbesøg, og ikke senere 

har været til en efterfølgende kontrol eller
• har undladt at søge læge, selv om du måtte for-

mode, at en sygdom eller tilskadekomst krævede 
behandling

d. Behandling, når du lider af en alvorlig* sygdom, 
og behandling er opgivet eller du har sagt nej til 
behandling

e. Behandling som følge af akut forværring* af syg-
dom, der er under udredning.

f. Behandling som følge af sygdom eller tilskadekomst, 
når den behandlende læge har frarådet, at du rejser.

g. Udgifter der er dækket af det blå EU-sygesikringskort 
h. Medicin der ikke er lægeordineret
i. Behandling af sygdom som følge af graviditet de 

sidste 4 uger før forventet termin
j. Provokeret abort
k. Rekreation og kurophold
l. Behandling efter hjemkomst til Danmark 
m. Behandling og ophold, hvis den behandlende læge 

har godkendt vores læges beslutning om hjemrejse, 
men sikrede ikke ønsker at følge anvisningerne

n. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller 
følger heraf, medmindre det sker som led i behand-
ling af en akut tilskadekomst, der kræver behand-
ling på rejsen

o. Udgifter som følge af at sikrede udøver eller træner 
professionel sport*.

Stabil god fase betyder, at tilstanden har været i ro 
uden nogen form for forværring inden for de sidste to 
måneder, og ikke har:

• krævet kontakt til læge eller
• medført plan om yderligere undersøgelse udover 

almindelig kontrol, behandling, operation eller  
indlæggelse.

Ordliste
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Feriekompensation

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 9.1 - 9.3
Ødelagte feriedage.

1. Forsikringen dækker:
Forsikringen dækker ødelagte feriedage, når:
a. En sikret er indlagt på hospital på grund 

af akut* sygdom eller tilskadekomst
b. En lokal behandlende læge har vurderet, 

at en sikret skal opholde sig i ro inden-
dørs i ferieboligen  på grund af akut* 
sygdom eller tilskadekomst. 

c. En sikret på grund af akut* sygdom 
eller tilskadekomst ikke kan deltage i en 
planlagt sportsaktivitet, der er hovedfor-
målet* på en sportsferie*

d. En sikret bliver hjemtransporteret, hjem-
kaldt eller fungerer som sygeledsager - se 
afsnit 3.1, 5.1 og 6.1

e. En sikret bliver evakueret - se afsnit 14.1-
14.4.

2. Forsikringen dækker ikke:
Forsikringen dækker ikke ødelagte feriedage ved:
a. Hjemkaldelse, sygeledsagelse eller hjem-

transport, hvis rejsen genoptages.
b. Hvis den sikrede har valgt at opholde 

sig indendørs i ferieboligen, selv om det 
ikke er lægeligt begrundet. Vi anser som 
udgangs punkt ikke diarre, halsbetændelse, 
mellem ørebetændelse, forstuvninger og 
brækkede håndled som tilstande, der i 
sig selv begrun der indendørs ophold.

c. Forsikringen dækker ikke ødelagte feriedage, 
hvis der er givet dækning for erstatnings-
rejse efter punkt 10.

Vi præciserer, at man kun har krav på er-
statning, når behandlende læge har vurde-
ret, at man skal holde sig i ro indendørs. 

3. Erstatning:
Hvor meget
Erstatningen kan højst udgøre 45.000 kr. 
pr. sikret pr. rejse. Vi opgør erstatning på 
grundlag af de dokumenterede udgifter til 
ophold og transport til og fra destinationen 
samt ikke refunderbare forudbetalte udgif-
ter til turistmæssige aktiviteter* som ikke er 
gennemført.
Ved kørsel i egen bil betales kilometerpenge 
efter statens takst for tjenestekørsel i egen 
bil (over 20.000 km pr. år). Beregningen 
sker som den korteste direkte vej fra din 
bopæl til dit rejsemål og hjem igen. 
 
Hvornår
Erstatningen udbetales fra den dag, hvor 
den sikrede:
b. Første gang var hos lægen eller blev ind-

lagt på hospital
c. Afbrød ferien eller blev sygeledsager.

 
 
Vi dækker fremover turistmæssige aktivite-
ter indenfor den samlede erstatningssum 
uden særligt max beløb.
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Feriekompensation

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 9.1 - 9.3
Ødelagte feriedage.

Hvem
Erstatningen udbetales til:
d. Den sikrede syge eller tilskadekomne og 

højst en anden medrejsende sikret
e. En sikret, hvis den sikredes eneste rejse-

ledsager* har fået ødelagt sine feriedage 
af en grund, der giver ret til erstatning for 
ødelagte feriedage. Det er en forudsæt-
ning, at sikrede ellers skulle rejse alene. 
Bliver sikredes rejseledsager* hjemkaldt 
eller hjemtransporteret, er det også en 
forudsætning for at få dækning for øde-
lagte feriedage, at den sikrede rejser med 
hjem.

Fremover udbetaler vi kun erstatning for 
ødelagte feriedage til højst 2 personer. I den 
forbindelse sammenskriver vi dækningen 
for aktivitetsferier med den øvrige dækning 
for ødelagte feriedage.

Erstatningsrejse

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 10
Erstatningsrejse

Nyt afsnit 10 om erstatningsrejse. Vi giver fremover mulighed for udbetaling 
af erstatningsrejse til alle medrejsende 
sikrede, når der er tale om hospitalsindlæg-
gelse i mere end halvdelen af ferien. 

Selvrisiko på lejet bil mv.

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 19
Selvrisiko på lejet bil mv.

1. Forsikringen dækker:
Forsikringen dækker, når et udlejningsfirma 
eller udlejer opkræver selvrisiko i forbin-
delse med skader. Dækningen omfatter 
lejet personbil, motorcykel, campingvogn, 
autocamper, båd eller knallert, når køretøjet 
eller båden er sædvanlig ansvars-, tyveri- og 
kaskoforsikret*.
2. Forsikringen dækker ikke:
Forsikringen dækker ikke, hvis føreren ikke 
havde ret til at føre køretøjet efter leje-
kontrakten eller lovgivningen i det land, 
udlejningen sker.
3. Erstatning: 
Forsikringen dækker med højst 25.000 kr. 
Sikrede skal selv betale de første 2.500 kr. 
af selvrisikobeløbet.

Vi sætter max erstatning fra 20.000
kr. op til 25.000. 

Selvrisiko

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 22
Bagage- og rejsedoku-
menter

3. Erstatning: 
Forsikringen dækker skader på medbragt 
bagage med den selvrisiko, der gælder for 
indboforsikringen. Der er ikke selvrisiko på 
mistede rejsedokumenter.

Ændringen betyder, at du fremover har
selvrisiko for din bagage, hvis din
indboforsikring er med selvrisiko. 
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Afsnit 24
Afbestilling

Afbestillingsforsikringen er et tilvalg til 
rejseforsikringen, og dækker bla. sygdom og 
tilskadekomst, der opstår efter rejsen blev 
bestilt. Det er et krav, at afbestillingsforsik-
ring blev købt, før rejsen blev bestilt, og at 
den stadig er i kraft, når du afbestiller.

Hvis du har en bestående eller kronisk 
sygdom.
Du er dækket ved afbestilling, hvis din be-
stående sygdom bliver akut forværret efter, 
at du har bestilt din rejse. Det er et krav, 
at din tilstand var i en stabil god fase* i 2 
måneder inden du bestilte rejsen. 

Du har en forventet forbigående sygdom 
eller tilskadekomst, der er opstået in-
denfor 2 måneder, før du købte rejsen.
Du er dækket ved afbestilling, hvis din 
tilstand bliver akut forværret efter, at du 
har bestilt din rejse. Det er et krav, at den 
behandlende læge, før du bestilte rejsen har 
vurderet, at en akut forværring ikke med 
rimelighed kunne forudses.

Du skal være opmærksom på, at vi kan 
afvise at dække ratebeløb, der er betalt 
på et tidspunkt, hvor det med rimelighed 
kan forudses, at du ikke er i stand til at 
gennemføre rejsen.

Ændringen tydeliggør, hvornår man skal 
have medicinsk forhåndsgodkendelse.

1. Forsikringen dækker:
Forsikringen dækker, når:
a. Sikrede afbestiller på grund af akut * syg-

dom eller tilskadekomst hos sikrede selv, 
når behandlende læge vurderer, at rejsen 
kan forværre sygdommen eller tilska-
dekomsten væsentligt, skade helbredet 
alvorligt eller at almentilstanden i øvrigt 
gør det urimeligt at rejse 

b. Sikrede ikke kan gennemføre en planlagt 
sportsaktivitet, der er rejsens hovedfor-
mål* på en sportsferie* på grund af akut* 
sygdom eller tilskadekomst

c. Et af sikredes nærmeste familie*med-
lemmer dør eller indlægges på hospital 
på grund af akut* sygdom eller tilskade-
komst.

Vi præciserer reglerne for dækning ved
graviditet, samlivsophævelse og når
udenrigsministeriet fraråder indrejse.
 

Afbestilling

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

Afsnit 1
Afbestilling.

Konsekvensændringer i afsnit 1
Du kan nu fravælge afbestillingsforsikring. 
Derfor er der ændringer i teksten, der skal 
sikre, at det er tydeligt, at man kun har 
afbestillingsforsikring, hvis den er købt.

Ændringerne har kun betydning for dig, 
hvis du aktivt fravælger afbestillingsforsik-
ring.
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Afbestilling fortsat

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

d. Sikrede ikke kan rejse på grund af brand, 
eksplosion, indbrud eller oversvømmelse i 
sikredes egen private bolig, overenskomst-
stridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageri 
i sikredes egen virksomhed umiddelbart 
før afrejsen, når sikrede skal være til ste-
de, fordi forholdet er væsentligt 

e. Sikrede har fået nyt job efter en ufrivillig 
opsigelse og ikke længere har mulighed 
for at holde ferie i rejseperioden. Det er 
en betingelse, at sikrede er opsagt efter 
rejsen blev bestilt og efter at forsikringen 
blev købt.

f. Sikrede indkaldes til militærtjeneste i 
rejseperioden. Det er en betingelse, at 
indkaldelse sker efter at forsikringen og 
rejsen er købt

g. Sikrede bliver indkaldt til at afgive vidne-
forklaring. Det er en betingelse, at rejsen 
er bestilt, før sikrede er gjort bekendt 
med vidneindkaldelsen, og at sikrede 
kan dokumentere, at retten har afslået 
en anmodning om omberammelse, der er 
fremsat senest 8 dage efter, at sikrede er 
gjort bekendt med indkaldelsen

h. To sikrede, der begge skulle med på 
rejsen bliver skilt, separaret eller stopper 
samlivet efter, at rejsen er bestilt. Skyldes 
afbestilling samlivsophør, er det en be-
tingelse, at de sikrede har boet sammen 
(samme folkeregisteradresse) i mindst 12 
måneder inden samlivet er stoppet igen

i. Sikrede skal til reeksamen og reeksamen 
holdes i rejseperioden eller op til 2 uger 
efter planlagt hjemkomst. Det er en betin-
gelse, at rejsen er bestilt før den oprinde-
lige eksamen

j. Det danske udenrigsministerium efter 
at rejsen blev bestilt ændrer rejseanbe-
falingen på rejsemålet, så indrejse på 
rejsemålet frarådes på grund af krig, 
terror eller naturkatastrofe. Du kan først 
afbestille, hvis rejseanbefalingen fortsat 
er gældende 72 timer før afrejse

k. Sikrede af medicinske grunde ikke kan 
modtage en vaccination, som Statens 
Seruminstitut anbefaler ved indrejse i fe-
rielandet. Det er en betingelse, at kravet om 
vaccination er stillet efter at rejsen er bestilt 

l. Sikrede bliver gravid og pga. graviditeten 
ikke kan tåle en krævet vaccination. Det 
er en betingelse, at rejsen er bestilt inden 
graviditeten blev konstateret

m. Når en sikret ellers må rejse alene, fordi  
alle rejseledsagere* afbestiller af en af 
ovenstående grunde. 

Vi præciserer, at man kun kan afbestille
pga. en rejseledsagers sygdom mv., når
man ellers skulle have rejst helt alene.
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Afbestilling fortsat

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring

2. Forsikringen dækker ikke:
Forsikringen dækker ikke, hvis:
a. Sikrede afbestiller på grund af sympto-

mer hos sikrede selv, når symptomerne 
var til stede, da rejsen blev bestilt, med-
mindre årsagen til afbestillingen er, at 
tilstanden er akut forværret. 

b. Sikrede ønsker at afbestille af andre 
årsager som fx fortrydelse eller ændrede 
rejseplaner.

c. Den afbestilte rejse er et delarrangement, 
da forsikringen alene dækker afbestilling 
inden afrejse fra Danmark.

d. Rejsen alene afbestilles, fordi du er 
gravid og ikke kan deltage i en planlagt 
aktivitet eller har almindelige graviditets-
gener uden at være syg. Det gælder 
uanset om du først er blevet gravid efter, 
at rejsen blev bestilt.


