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Produkt : Årsrejseforsikring (REJS-01)

Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af vores Årsrejseforsikring. Vælger du at tegne forsikringen, vil
forsikringsaftalen bestå af din police og forsikringsbetingelserne. I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og
hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad
forsikringen dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan erstatningen beregnes. Du finder
forsikringsbetingelserne på www.garfors.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Årsrejseforsikringen tegnes i tilknytning til Familieforsikringen og dækker husstanden under ferie- og studierejser i hele
verden af en varighed af højst 60 dage.
Hvad dækker den?
Generelt



Forsikringen omfatter dig og følgende
personer, når de er tilmeldt samme
folkeregisteradresse som dig:
•
Din ægtefælle/samlever.
•
Dig og din ægtefælles/samlevers børn
og plejebørn.
•
Fastboende medhjælp i husholdningen.
•
Op til yderligere to personer.
Derudover dækker forsikringen følgende
personer, selv om de ikke er tilmeldt samme
folkeregisteradresse som dig, medmindre de
er omfattet af deres egen eller en anden
forsikring:
•
Dig og din ægtefælles/samlevers
delebørn under 18 år, når de rejser med
dig eller din ægtefælle/samlever.
•
Dig og din ægtefælles/samlevers børn
under 18 år, som er flyttet hjemmefra, og
som ikke er gift eller lever i fast
parforhold, og som ikke har fastboende
børn hos sig.
•
Din ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig
eller beskyttet bolig.



Dækninger
Forsikringen består af følgende dækninger :
•
Akut sygdom eller tilskadekomst
•
Hjemtransport
•
Hjemkaldelse
•
Sygeledsagelse
•
Tilkaldelse
•
Transportforsinkelse
•
Forsinket fremmøde
•
Erstatningsrejse
•
Ødelagte feriedage
•
Overfald
•
Skade på feriebolig
•
Ansvar for skade på lejet feriebolig
•
Bagageforsinkelse
•
Evakuering og ufrivilligt ophold
•
Krisehjælp
•
Retshjælp
•
Sikkerhedsstillelse og kaution
•
Eftersøgning og redning
•
Selvrisiko ved leje af personbil,
motorcykel eller knallert
Forsikringen kan udvides til at omfatte :
•
Skirejseforsikring
•
Afbestillingsforsikring

Hvad dækker den ikke?
Nedenfor er nogle eksempler på rejser, der ikke
er dækket. Det fulde overblik får du i
forsikringsbetingelserne.






Rejser, der har en varighed af mere end
60 dage, medmindre forsikringen er
udvidet til at dække rejser af en varighed
af 90 dage.
Rejser i forbindelse med
nødhjælpsarbejde.
Rejser som led i erhvervspraktik eller
guideskoleophold.
Rejser til et område, som Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller
lignende offentlig myndighed fraråder
privatpersoner at rejse til.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Nedenfor er nogle eksempler på skader, der
ikke er dækket. Det fulde overblik får du i forsikringsbetingelserne.
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Behandling for sygdom/tilskadekomst, der
har vist symptomer eller er diagnostiseret
hos læge før afrejsen, hvis det ved
afrejsen kunne påregnes, at der skulle
foretages behandling for
sygdommen/tilskadekomsten under
rejsen
Behandling af kronisk lidelse eller lidelse,
der var til stede før afrejse fra Danmark,
hvis det ved afrejsen kunne påregnes, at
der skulle foretages behandling for
lidelsen under rejsen.
Tab, skade eller udgift, der er dækket af
det blå EU-sygesikringskort.
Sikredes forsæt, grove uagtsomhed eller
selvforskyldte beruselse, påvirkning af
narkotika eller andre lignende giftstoffer.
Sikredes overtrædelse af straffeloven.
Sikredes deltagelse eller træning i
professionel sport, bjergbestigning,
ekspeditioner, faldskærmsudspring eller
skiløb, medmindre forsikringen er udvidet
til at dække skirejser.

Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker rejser i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Før afrejsetidspunktet

-

-

Hvis du har en eksisterende eller kronisk sygdom, og du inden for de sidste 2 måneder før afrejsedatoen har været
hospitalsindlagt, modtaget lægebehandling, været til kontrol eller skiftet medicin på grund af sygdommen/lidelsen, så
dækker rejseforsikringen som udgangspunkt ikke dette, da der tages forbehold for eksisterende sygdomme/lidelser.
Samme begrænsning gælder hvis du har været syg eller er kommet til skade for nylig. Der kan foretages en
medicinsk forhåndsvurdering inden afrejsen for at vurdere, om det kan få indflydelse på, hvordan du er dækket under
en rejse. Vurderingen foretages af SOS International A/S.
Du skal medbringe og fremvise det blå EU-sygesikringskort ved akut sygdom eller tilskadekomst i EU-/EØS-lande og
Norge, Island, Lichtenstien samt Schweiz.

Når der sker en skade

-

Hvis der bliver brug for akut hjælp på ferierejsen, kan sikrede døgnet rundt kontakte SOS International A/S på
tlf.nr. 38 48 91 61. SOS International A/S yder assistance og skadeservice direkte på stedet.
Enhver skade, der ikke allerede er anmeldt, skal anmeldes til SOS International A/S hurtigst muligt efter hjemkomsten.
Du har pligt til at give SOS International A/S alle informationer, der kan belyse sagen. Du skal udfylde en
skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv.
samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte forfaldsdage.
Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen tegnes for en periode på 1 år og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den
opsiges inden da.
Årsrejseforsikringen tegnes i tilknytning til Familieforsikringen. Ophører Familieforsikringen, ophører Årsrejseforsikringen
samtidig.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 30 dages varsel til hovedforfald.
Du kan endvidere som privat forbruger opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned mod
at betale et gebyr.
Efter en anmeldt skade kan du opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning.
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