
  

Rejseforsikring
- når det er tid til oplevelser. 

Særlige fordele:

1  Dækker hele husstanden i hele  
 verden.

2  Du får dækket skader på fx  
 skiferie og andre aktive  
 ferieformer. 

3  Du kompenseres for ødelagte 
 feriedage og planlagte aktivi-
 teter, du ikke kan deltage i.

4  Du får dækket evt. selvrisiko op 
 til 10.000 kr., hvis du får en ska-
 de på et lejet køretøj i udlandet.

5  Du får dækket eventuelle 
     egenbetalinger på sygehuse.

 
Dine fordele som helkunde

Rejseforsikring kan du kun tegne når 
du har en indboforsikring. 

Hvis du tegner en ulykkesforsikring 
sammen med minimum en indbo- 
og kaskoforsikring på bil, tilbyder 
vi dig brudskade på ulykkesforsik-
ringen uden, at der koster dig ekstra.
 
Læs mere om vilkår for forsikringen  
på www.dfaforsikring.dk eller 
kontakt os på tlf. 7610 5094.

Skal du føle dig sikret på rejsen, er det vigtigt, at du har en rejseforsikring. 
 
Med vores rejseforsikring er du garanteret tryghed, når du rejser ud i 
verden. Bliver du syg på din rejse, er alarmcentralen kun et telefonopkald 
væk. 

Du har også adgang til 24 timers lægevagt, hvor du kan få vejledning om 
medicin og lægebehandling. Vores dansktalende læger, sygeplejersker og 
krisepsykologer hjælper dig døgnet rundt. Kort og godt er du sikret, hvis 
uheldet er ude. 

Rejseforsikringen er sat sammen, så der bliver taget højde for de 
situationer, du kan komme ud for, når du og din familie er på ferie. 

•  Bagageforsinkelse

•  Eftersøgning og redning

•  Erstatningsbil inden afrejsen

•  Evakuering

•  Ferieboligsikring 

•  Kompensation for tabt ferie

•  Forsinket fremmøde

•  Forsinket hjemrejse

•  Hjemkaldelse

•  Tilkaldelse og sygeledsagelse

•  Hjemtransport

•  Hjemtransport af egen bil

•  Hospitalsindlæggelse

•  Indhentning af fastlagt rejserute

•  Udgifter til lægebehandling

•  Erstatning af rejsedokumenter

•  Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

•  Udgifter til skadestuebesøg

•  Sygdom eller tilskadekomst

•  Aktiv ferie

Tilvalg til forsikringen 
• Afbestillingsforsikring

Komplet tryghed i øjenhøjde

Hvad dækker forsikringen?


