
67% Europa

12% Generelt

33% Hvem er dækket?

65% Dækker dig og din husstand (samme folkeregisteradresse) 1,72 %

11% Dækker dine og din ægtefælle/samlevers udeboende børn under 21 år,
hvis de bor alene og ikke har børn

0,29 %

6% Dækker dine og din ægtefælle/samlevers udeboende børn under 18 år 0,16 %

1% Dækker ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig eller beskyttet bolig 0,03 %

15% Dækker delebørn, når de rejser med dig eller anden fra husstanden 0,40 %

8% Dækker rejseledsager(e), som ikke er en del af din husstand 0,21 %

Note Rejseledsager(e) som er dækket:

106 % Sum

5% Medicinsk forhåndsvurdering

40% Alderskrav

100% Forsikringen er uden overordnet alderskrav for medicinsk
forhåndsvurdering

0,16 %

Note Overordnet alderskrav:

100% Sum

0% Krav til medicinsk forhåndsvurdering

0% Selskabet stiller krav om, at der foretages en medicinsk
forhåndsvurdering ved sygdom, tilskadekomst eller ved en
kronisk lidelse, der ikke har været stabil indenfor de seneste 2
måneder før afrejsen?

0,00 %

0 % Sum

60% Gebyr

100% Medicinsk forhåndsvurdering er uden gebyr 0,24 %

Note Gebyrets størrelse:

100% Sum

100% Sum

20% Hvor dækker forsikringen?

45% EU og EØS ekskl. Danmark 0,72 %

20% Andorra, Færøerne, Grønland, Isle of Man, Monaco, San Marino,
Schweiz, Storbritannien og Vatikanstaten

0,32 %

25% Albanien, Bosnien Hercegovina, Cypern (Tyrkiske del),
Hviderusland/Belarus, Kasakhstan, Kosovo, Makedonien, Moldova,
Montenegro, Tyrkiet, Serbien og Rusland indtil Ural

0,40 %

10% Danmark 0,16 %

Note I Danmark er følgende skadesårsager dækket:

100% Sum

7% Hvor længe dækker forsikringen?

70% Dækker rejser af indtil 30 dages varighed 0,39 %

30% Dækker rejser af indtil 60 dages varighed 0,17 %

0% Mulighed for forlængelse udover 60 dage? 0,00 %

100% Sum

20% Hvilke rejser er omfattet af forsikringen?

70% Ferierejser

Årsrejse SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG INKL. VÆGTNING



100% Dækker ferierejser, hvor formålet kun er privat ferie og hvor der
ikke indgår erhverv

1,13 %

100% Sum

10% Studierejser

100% Dækker studierejser, hvor du rejser med din
uddannelsesinstitution

0,16 %

100% Sum

10% Studieophold

100% Dækker studieophold, hvor du er tilmeldt en
uddannelsesinstitution i udlandet

0,16 %

100% Sum

10% Kombineret privat ferie- og erhvervsrejser

70% Dækker under din private ferierejse, som bliver afholdt enten
inden eller i forlængelse af en erhvervsrejse

0,11 %

30% Dækker under din private ferierejse, hvor der højst indgår en
enkelt dag med erhvervsaktivitet fx konference, møde, messe
el.lign.

0,05 %

100% Sum

100% Sum

15% Aktiv ferie og farlig sport

100% Dækker skade sket under:

65% Skisport (uden tilvalg) 0,78 %

10% Dykning med trykflasker 0,12 %

1% Bjergbestigning med brug af udstyr 0,01 %

1% Faldskærmsudspring 0,01 %

8% Parasailing 0,10 %

2% Rapelling 0,02 %

8% Jetski 0,10 %

3% Gocart 0,04 %

2% Bungyjump 0,02 %

Note Farlig sport og aktivitet, som er undtaget:

100% Sum

100% Sum

100% Sum

88% Hvad dækker forsikringen?

1% Døgnåben alarmcentral

100% Døgnåben alarmcentral 0,59 %

100% Sum

31% Akut sygdom og tilskadekomst

90% Lægebehandling hos autoriseret læge, lægeordineret medicin og
behandling på hospital

95% Dækningen er uden maksimal dækningssum 15,63 %

75% Dækningen er med maksimal dækningssum 12,34 %

Note Maksimal dækningssum:

5% Dækningen er uden selvrisiko 0,82 %

Note Selvrisiko:

175 % Sum

7% Tandlægebehandling



80% Tandlægebehandling 1,02 %

Note Maksimal dækning for tandlægebehandling:

20% Dækningen er uden selvrisiko 0,26 %

Note Selvrisiko:

100% Sum

3% Fysioterapeut- og kiropraktorbehandling

100% Fysioterapeut- og kiropraktorbehandling 0,55 %

Note Maksimal dækning:

100% Sum

100% Sum

15% Syge- og hjemtransport

100% Hjemtransport til Danmark eller transport til behandlingssted i udlandet ifm.
din akutte alvorlige sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død

100% Dækningen er uden maksimal dækningssum 8,84 %

80% Dækningen er med maksimal dækningssum 7,08 %

Note Maksimal dækningssum:

180 % Sum

100% Sum

3% Hjemkaldelse til Danmark

100% Sygdom og tilskadekomst

100% Dækker hjemtransport når en i nærmeste familie dør eller bliver
hospitalsindlagt, som følge af alvorlig, akut sygdom eller
tilskadekomst

1,77 %

100% Sum

100% Sum

4% Sygeledsagelse

100% Rejseledsager kan blive hos dig ved akut alvorlig sygdom eller alvorlig
tilskadekomst

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter ifm. hjemtransport,
indhentning af planlagt rejserute, hotelophold, forplejning og
lokaltransport

2,36 %

Note Dækker op til:

100% Sum

100% Sum

4% Tilkaldelse fra Danmark

100% Personer der tilkaldes ifm. din akutte, alvorlige sygdom eller alvorlige
tilskadekomst

100% Dækker rimelige og nødvendige rejseudgifter, hotelophold,
forplejning og lokaltransport

2,36 %

Note Dækker op til:

100% Sum

100% Sum

7% Erstatningsrejse, hvor min. 50% af din ferie bliver ødelagt

64% Sygdom, tilskadekomst og hjemkaldelse

50% Dækker ved akut alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst og ved
hjemkaldelse

1,32 %

50% Dækker ved akut alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst, som
medfører hospitalsindlæggelse og ved hjemkaldelse

1,32 %

100% Sum



20% Sportsferie

100% Dækker ved akut sygdom eller tilskadekomst, når du ikke kan
deltage i en planlagt aktivitet og dette er hovedformålet med
ferien

0,83 %

100% Sum

10% Visse brud og ledbåndsskader

100% Dækker ved knoglebrud, forstuvning eller ledbåndsskader, når du
ikke kan gennemføre rejsens formål

0,41 %

100% Sum

2% Dækningssum erstatningsrejse

100% Dækningen er uden maksimal dækningssum 0,08 %

0% Dækningen er med maksimal dækningssum 0,00 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

4% Turistmæssige aktiviteter

100% Dækker dine udgifter til forudbetalte turistmæssige aktiviteter,
som du ikke kan deltage i pga. din akutte sygdom eller
tilskadekomst

0,17 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

11% Ødelagte feriedage

64% Sygdom, tilskadekomst og hjemkaldelse

50% Dækker ved akut alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst og ved
hjemkaldelse

2,08 %

50% Dækker ved akut alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst som
medfører hospitalsindlæggelse og ved hjemkaldelse

2,08 %

100% Sum

20% Sportsferie

100% Dækker ved akut sygdom eller tilskadekomst, når du ikke kan
deltage i en planlagt aktivitet og dette var hovedformålet med
ferien

1,30 %

100% Sum

10% Visse brud og ledbåndsskader

100% Dækker ved knoglebrud, forstuvning eller ledbåndsskader, når du
ikke kan gennemføre rejsens formål

0,65 %

100% Sum

2% Dækningssum ødelagte feriedage

100% Dækningen er uden maksimal dækningssum 0,13 %

0% Dækningen er med maksimal dækningssum 0,00 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

4% Turistmæssige aktiviteter

100% Dækker dine udgifter til forudbetalte turistmæssige aktiviteter,
som du ikke kan deltage i pga. din  akutte sygdom eller
tilskadekomst

0,26 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

1% Ferieboligsikring



50% Dækker merudgift til leje af tilsvarende feriebolig, hvis din oprindelige
feriebolig ikke kan benyttes grundet fx brand-, vand- eller tyveriskade
og naturkatastrofer

0,29 %

50% Dækker merudgift til leje af tilsvarende autocamper, campingvogn
eller båd, hvis der sker en kaskoskade på denne under rejsen, som gør
den ikke kan benyttes

0,29 %

Note Begrænsning i dækning:

100% Sum

1% Overfald

100% Hvis du bliver overfaldet og kommer til skade på rejsen. Erstatningen
udgør det beløb overfaldsmanden vil blive dømt til at betale efter Lov
om erstatningsansvar i Danmark

0,59 %

Note Maksimal erstatning:

100% Sum

3% Psykologisk krisehjælp

100% Dækker udgifter til krisehjælp ved fx brand, røveri, overfald, epidemier,
terrorhandlinger og naturkatastrofer

75% Dækker psykologisk krisehjælp på rejsen 1,33 %

20% Dækker psykologisk krisehjælp efter hjemkomst 0,35 %

Note Begrænsning i dækning:

5% Dækker telefonisk krisehjælp til de pårørende i Danmark 0,09 %

100% Sum

100% Sum

4% Evakuering

100% Dækker merudgift til evakuering, hvis Udenrigsministeriet, Statens
seruminstitut, lokale myndigheder el.lign. stiller krav om evakuering

2,36 %

Note Begrænsning i dækning:

100% Sum

1% Redning og eftersøgning

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med redning og
eftersøgning

0,59 %

100% Sum

2% Forsinket fremmøde

34% Uforskyldt og uforudseelig forsinkelse på udrejse

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, kost,
ophold og indhentning af planlagt rejserute

0,40 %

100% Sum

33% Uforskyldt og uforudseelig forsinkelse på hjemrejse

100% Dækker rimelig og nødvendige udgifter til transport, kost, ophold
og indhentning af planlagt rejserute

0,39 %

100% Sum

33% Forsinkelse mellem fly

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter til indhentning af
planlagt rejserute

0,39 %

Note Minimum antal timer mellem fly eller officiel transfertid før der er
dækning:

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

3% Forsinket transportmiddel



100% Teknisk/mekanisk svigt eller klimatiske forhold

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med, at din
rejse med fly, tog, bus eller skib forsinkes

1,77 %

Note Minimum antal timer, der skal gå, før der er dækning:

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

4% Forsinket bagage

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter, når indskrevet bagage bliver
forsinket på udrejsen

2,36 %

Note Minimum antal timer, der skal gå, før der er dækning:

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

2% Selvrisiko ved leje af motorkøretøj i udlandet

80% Dækker selvrisiko ved leje af personbil 0,94 %

12% Dækker selvrisiko ved leje af motorcykel og knallert 0,14 %

Note Maksimal dækningssum:

8% Dækningen er uden egenbetaling 0,09 %

Note Selvrisiko:

100% Sum

1% Hjemtransport af din bil

100% Dækker udgift til hjemtransport af bil fra rejsemålet, hvis ingen
rejsedeltagere kan køre bilen hjem
Dækker ved:

34% Sygdom eller død 0,20 %

33% Hjemkaldelse 0,19 %

33% Sygeledsagelse 0,19 %

100% Sum

100% Sum

1% Ansvar for skade på lejet feriebolig

100% Skade på bygningsdele og inventar

95% Dækker dit ansvar for skade på hotelværelse, lejet feriebolig og
tilhørende inventar

0,56 %

5% Dækningen er uden selvrisiko 0,03 %

Note Selvrisiko:

100% Sum

100% Sum

1% Sikkerhedsstillelse

100% Dækker hvis der opstår konflikter på rejsen om erstatningsansvar,
herunder advokatomkostninger og evt. krav fra myndigheder

0,59 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

100% Sum

67% Verden

12% Generelt



33% Hvem er dækket?

65% Dækker dig og din husstand (samme folkeregisteradresse) 1,72 %

11% Dækker dine og din ægtefælle/samlevers udeboende børn under 21 år,
hvis de bor alene og ikke har børn

0,29 %

6% Dækker dine og din ægtefælle/samlevers udeboende børn under 18 år 0,16 %

1% Dækker ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig eller beskyttet bolig 0,03 %

15% Dækker delebørn, når de rejser med dig eller anden fra husstanden 0,40 %

8% Dækker rejseledsager(e), som ikke er en del af din husstand 0,21 %

Note Rejseledsager(e) som er dækket:

106 % Sum

5% Medicinsk forhåndsvurdering

40% Alderskrav

100% Forsikringen er uden overordnet alderskrav for medicinsk
forhåndsvurdering

0,16 %

Note Overordnet alderskrav:

100% Sum

0% Krav til medicinsk forhåndsvurdering

0% Selskabet stiller krav om, at der skal foretages en medicinsk
forhåndsvurdering ved sygdom, tilskadekomst eller ved en
kronisk lidelse, der ikke har været stabil indenfor de seneste 2
måneder før afrejse

0,00 %

0 % Sum

60% Gebyr

100% Medicinsk forhåndsvurdering er uden gebyr 0,24 %

Note Gebyrets størrelse:

100% Sum

100% Sum

20% Hvor dækker forsikringen?

90% Hele verden ekskl. Danmark 1,45 %

100% Hele verden inkl. Danmark 1,61 %

Note I Danmark er følgende skadesårsager dækket:

190 % Sum

7% Hvor længe dækker forsikringen?

70% Dækker rejser af indtil 30 dages varighed 0,39 %

30% Dækker rejser af indtil 60 dages varighed 0,17 %

0% Mulighed for forlængelse udover 60 dage 0,00 %

100% Sum

20% Hvilke rejser er omfattet af forsikringen

70% Ferierejser

100% Dækker ferierejser, hvor formålet kun er privat ferie og hvor der
ikke indgår erhverv

1,13 %

100% Sum

10% Studierejser

100% Dækker studierejser, hvor du rejser med din
uddannelsesinstitution

0,16 %

100% Sum

10% Studieophold



100% Dækker studieophold, hvor du er tilmeldt en
uddannelsesinstitution i udlandet

0,16 %

100% Sum

10% Kombineret privat ferie- og erhvervsrejser

70% Dækker under din private ferierejse, som bliver afholdt enten
inden eller i forlængelse af en erhvervsrejse

0,11 %

30% Dækker under din private ferierejse, hvor der højst indgår en
enkelt dag med erhvervsaktivitet fx konference, møde, messe
eller lignende

0,05 %

100% Sum

100% Sum

15% Aktiv ferie og farlig sport

100% Dækker skade sket under:

65% Skisport (uden tilvalg) 0,78 %

10% Dykning med trykflasker 0,12 %

1% Bjergbestigning med brug af udstyr 0,01 %

1% Faldskærmsudspring 0,01 %

8% Parasailing 0,10 %

2% Rapelling 0,02 %

8% Jetski 0,10 %

3% Gocart 0,04 %

2% Bungyjump 0,02 %

Note Farlig sport og aktivitet, som er undtaget:

100% Sum

100% Sum

100% Sum

88% Hvad dækker forsikringen?

1% Døgnåben alarmcentral

100% Døgnåben alarmcentral 0,59 %

100% Sum

31% Akut sygdom og tilskadekomst

90% Lægebehandling hos autoriseret læge, lægeordineret medicin samt
behandling på hospital

95% Dækningen er uden maksimal dækningssum 15,63 %

75% Dækninge er med maksimal dækningssum 12,34 %

Note Maksimal dækningssum:

5% Dækningen er uden selvrisiko 0,82 %

Note Selvrisiko:

175 % Sum

7% Tandlægebehandling

80% Tandlægebehandling 1,02 %

Note Maksimal dækning for tandlægebehandling:

20% Dækningen er uden selvrisiko 0,26 %

Note Selvrisiko:

100% Sum

3% Fysioterapeut- og kiropraktorbehandling

100% Fysioterapeut- og kiropraktorbehandling 0,55 %



Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

15% Syge- og hjemtransport

100% Hjemtransport til Danmark eller transport til behandlingssted i udlandet ifm.
din akutte alvorlige sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død

100% Dækningen er uden maksimal dækningssum 8,84 %

80% Dækningen er med maksimal dækningssum 7,08 %

Note Maksimal dækningssum:

180 % Sum

100% Sum

3% Hjemkaldelse til Danmark

100% Sygdom og tilskadekomst

100% Dækker hjemtransport når en i nærmeste familie dør eller bliver
hospitalsindlagt, som følge af alvorlig, akut sygdom eller
tilskadekomst

1,77 %

100% Sum

100% Sum

4% Sygeledsagelse

100% Rejseledsager kan blive hos dig ved akut, alvorlig tilskadekomst

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter ifm. hjemtransport,
indhentning af planlagt rejserute, hotelophold, forplejning og
lokaltransport

2,36 %

Note Dækker op til:

100% Sum

100% Sum

4% Tilkaldelse fra Danmark

100% Personer der tilkaldes ifm. din  akutte, alvorlige sygdom eller alvorlige
tilskadekomst

100% Dækker rimelige og nødvendige rejseudgifter, hotelophold,
forplejning og lokaltransport

2,36 %

Note Dækker op til:

100% Sum

100% Sum

7% Erstatningsrejse, hvor min. 50% af din ferie bliver ødelagt

64% Sygdom, tilskadekomst og hjemkaldelse

50% Dækker ved akut, alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst og ved
hjemkaldelse

1,32 %

50% Dækker ved akut, alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst, som
medfører hospitalsindlæggelse og ved hjemkaldelse

1,32 %

100% Sum

20% Sportsferie

100% Dækker ved akut sygdom eller tilskadekomst, når du ikke kan
deltage i en planlagt aktivitet og dette er hovedformålet med
ferien

0,83 %

100% Sum

10% Visse brud og ledbåndsskader

100% Dækker ved knoglebrud, forstuvning og ledbåndsskader, når du
ikke kan gennemføre rejsens formål

0,41 %

100% Sum



2% Dækningssum erstatningsrejse

100% Dækningen er uden maksimal dækningssum 0,08 %

0% Dækningen er med maksimal dækningssum 0,00 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

4% Turistmæssige aktiviteter

100% Dækker dine udgifter til forudbetalte turistmæssige aktiviteter,
du ikke kan deltage i pga. akut sygdom eller tilskadekomst

0,17 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

11% Ødelagte feriedage

64% Sygdom, tilskadekomst og hjemkaldelse

50% Dækker ved akut, alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst og ved
hjemkaldelse

2,08 %

50% Dækker ved akut, alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst, som
medfører hospitalsindlæggelse og ved hjemkaldelse

2,08 %

100% Sum

20% Sportsferie

100% Dækker ved akut sygdom eller tilskadekomst, når du ikke kan
deltage i en planlagt aktivitet og dette er hovedformålet med
ferien

1,30 %

100% Sum

10% Visse brud og ledbåndsskader

100% Dækker ved knoglebrud, forstuvning eller ledbåndsskader, når du
ikke kan gennemføre rejsens formål

0,65 %

100% Sum

2% Dækningssum ødelagte feriedage

100% Dækningen er uden maksimal dækningssum 0,13 %

0% Dækningen er med maksimal dækningssum 0,00 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

4% Turistmæssige aktiviteter

100% Dækker dine udgifter til forudbetalte aktiviteter, som du ikke kan
deltage i pga. akut sygdom eller tilskadekomst

0,26 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

1% Ferieboligsikring

50% Dækker merudgift til leje af tilsvarende ferieb olig, hvis din
oprindelige feriebolig ikke kan benyttes grundet fx brand-, vand- eller
tyveriskade og naturkatastrofer

0,29 %

50% Dækker merudgift til leje af tilsvarende autocamper, campingvogn
eller båd, hvis der sker en kaskoskade på denne under rejsen, som gør
den ikke kan benyttes

0,29 %

Note Begrænsning i dækning:

100% Sum

1% Overfald



100% Hvis du bliver overfaldet og kommer til skade på rejsen. Erstatning
udgør det beløb overfaldsmanden ville blive dømt til at betale efter
Lov om erstatningsansvar i Danmark

0,59 %

Note Max. erstatning:

100% Sum

3% Psykologisk krisehjælp

100% Dækker udgifter til krisehjælp ved fx brand, røveri, overfald, epidemier,
terrorhandlinger og naturkatastrofer

75% Dækker psykologisk krisehjælp på rejsen 1,33 %

20% Dækker psykologisk krisehjælp efter hjemkomst 0,35 %

Note Begrænsning i dækning:

5% Dækker telefonisk krisehjælp til de pårørende i Danmark 0,09 %

100% Sum

100% Sum

4% Evakuering

100% Dækker merudgift til evakuering, hvis Udenrigsministeriet, Statens
Seruminstitut, lokale myndigheder el.lign. stiller krav om evakuering

2,36 %

Note Begrænsning i dækning:

100% Sum

1% Redning og eftersøgning

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med redning og
eftersøgning

0,59 %

100% Sum

2% Forsinket fremmøde

34% Uforskyldt og uforudseelig forsinkelse på udrejsen

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, kost,
ophold og indhentning af planlagt rejserute

0,40 %

100% Sum

33% Uforskyldt og uforudseelig forsinkelse på hjemrejse

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, kost,
ophold og indhentning af planlagt rejserute

0,39 %

100% Sum

33% Forsinkelse mellem fly

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter til indhentning af
planlagt rejserute

0,39 %

Note Minimum antal timer mellem fly eller officiel transfertid, før der er
dækning:

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

3% Forsinket transportmiddel

100% Teknisk/mekanisk svigt eller klimatiske forhold

100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med, at din
rejse med fly, tog, bus eller skib forsinkes

1,77 %

Note Minimum antal timer, der skal gå, før der er dækning:

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

4% Forsinket bagage



100% Dækker rimelige og nødvendige udgifter, når indskrevet bagage bliver
forsinket på udrejse

2,36 %

Note Minimum antal timer, der skal gå, før der er dækning:

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

2% Selvrisiko ved leje af motorkøretøj i udlandet

80% Dækker selvrisiko ved leje af personbil 0,94 %

12% Dækker selvrisiko ved leje af motorcykel og knallert 0,14 %

Note Maksimal dækningssum:

8% Dækningen er uden egenbetaling 0,09 %

Note Selvrisiko:

100% Sum

1% Hjemtransport af din bil

100% Dækker udgift til hjemtransport af bil fra rejsemålet, hvis ingen
rejsedeltagere kan køre bilen hjem.
Dækker ved:

34% Sygdom eller død 0,20 %

33% Hjemkaldelse 0,19 %

33% Sygeledsagelse 0,19 %

100% Sum

100% Sum

1% Ansvar for skade på lejet feriebolig

100% Skade på bygningsdele og inventar

95% Dækker dit ansvar for skade på hotelværelse, lejet feriebolig og
tilhørende inventar

0,56 %

5% Dækningen er uden selvrisiko 0,03 %

Note Selvrisiko:

100% Sum

100% Sum

1% Sikkerhedsstillelse

100% Dækker hvis der opstår konflikter på rejsen om erstatningsansvar,
herunder advokatomkostninger og evt. krav fra myndigheder

0,59 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

100% Sum

25% Afbestilling

0% Maksimal summer

0% Europa 0,00 %

Note Maksimal dækningssum:

0% Verden 0,00 %

Note Maksimal dækningssum:

0 % Sum

7% Hvor dækker forsikringen

80% Følger rejseforsikringens geografiske dækningsområde 1,40 %

20% Feriebolig i Danmark 0,35 %



100% Sum

65% Akut sygdom og tilskadekomst

75% Hvis du eller din familie hospitalsindlægges eller dør

100% Dækker afbestilling ved akut sygdom eller tilskadekomst, når du eller
et medlem af din nærmeste familie dør eller indlægges på hospital,
eller hvis en læge vurderer, at rejsen ikke bør gennemføres

12,19 %

100% Sum

25% Hovedformålet med ferien bliver ødelagt

100% Dækker afbestilling når du på grund af akut sygdom eller
tilskadekomst ikke kan gennemføre en planlagt sportsaktivitet, der er
rejsens hovedformål på en sportsferie

4,06 %

100% Sum

100% Sum

8% Rejseledsager udenfor husstanden afbestiller

60% Giver dig mulighed for afbestilling, hvis du skal gennemføre rejsen alene,
når din rejseledsager udenfor husstanden får dækket afbestilling.

1,20 %

40% Giver dig mulighed for afbestilling, når din rejseledsager udenfor
husstanden får dækket afbestilling.

0,80 %

100% Sum

2% Skade i din private bolig

50% Brand og indbrud

100% Dækker afbestilling ved brand og indbrud i din private bolig 0,25 %

100% Sum

25% Oversvømmelse

100% Dækker afbestilling ved oversvømmelse i din private bolig 0,12 %

100% Sum

25% Storm

100% Dækker afbestilling ved stormskade på din private bolig 0,12 %

100% Sum

100% Sum

1% Skade i egen virksomhed

50% Brand og indbrud

100% Dækker afbestilling ved brand og indbrud i din egen virksomhed 0,12 %

100% Sum

25% Oversvømmelse

100% Dækker afbestilling ved oversvømmelse i din egen virksomhed 0,06 %

100% Sum

25% Storm

100% Dækker afbestilling ved stormskade på din egen virksomhed 0,06 %

100% Sum

100% Sum

3% Ufrivillig opsigelse

50% Ufrivillig opsigelse, uden nyt job

100% Dækker afbestilling, hvis du ufrivilligt bliver opsagt 0,38 %

100% Sum

50% Nyt arbejde påbegyndes

100% Dækker afbestilling, hvis du ufrivilligt bliver opsagt, og hvor det ikke
er muligt, at holde ferie i rejseperioden fordi du skal starte nyt job

0,38 %



100% Sum

100% Sum

3% Ophør af samliv

100% Dækker afbestilling ved skilsmisse, separation eller samlivsophør 0,75 %

100% Sum

3% Reeksamen

50% Dækker afbestilling, når du ikke består eller på grund af akut sygdom eller
tilskadekomst må melde afbud til en eksamen på dit studie, og reeksamen
holdes i rejseperioden

0,38 %

50% Dækker afbestilling, hvis reeksamen ligger i ugerne efter planlagt
hjemkomst fra rejsen

0,38 %

Note Antal uger dækket:

100% Sum

5% Det danske udenrigsministerium fraråder indrejse

100% Dækker afbestilling, når det danske udenrigsministerium efter rejsens
bestilling, ændrer rejseanbefalingen til rejsemålet, så indrejse til
rejsemålet frarådes på grund af krig, terror, naturkatastrofe eller epidemi

1,25 %

100% Sum

3% Vaccination

100% Du eller din rejseledsager kan ikke modtage vaccination

100% Dækker afbestilling, når du eller din rejseledsager af medicinske
grunde ikke kan modtage vaccination, som Statens Seruminstitut
stiller krav om ved indrejse til rejsemålet

0,75 %

100% Sum

100% Sum

100% Sum

8% Skirejse

100% Dækker skade sket under skisport fx udgifter til hospitalsindlæggelse,
hjemtransport og ødelagte feriedage. Se alle punkter i 'Hvad dækker
forsikringen'.

8,00 %

100% Sum

167 % Sum
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