
ÅRSREJSEFORSIKRING
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: GOUDA Rejseforsikring Produkt: Rejseforsikring
(del af Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA)

Her kan du læse en kort beskrivelse af dækninger og begrænsninger for årsrejseforsikringen. Dokumentet er ikke tilpasset dine 
individuelle tilvalg og viser ikke det komplette billede over alle betingelserne for din police. Du kan se mere om forsikringen i 
produktbeskrivelsen og øvrige betingelser på dfaforsikring.dk. Opretter du forsikringen får du betingelser og policen der tilsammen 
udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en årsrejseforsikring er du godt dækket på rejser året rundt. Forsikringen dækker i hele verden og træder i kraft når du/I 
forlader bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen. Årsrejseforsikringen omfatter den personkreds som fremgår af 
policen.

Hvad dækker den?
 Generelt

Forsikringen dækker ved rene ferierejser i hele ver-
den i op til 1 måneds varighed. 

Dækninger

• Sygdom – behandlingsudgifter og hospitalsophold 
ved akut sygdom og tilskadekomst.

• Hjemtransport

• 24 timers lægevagt

• Tandlægebehandling og fysioterapi 

• Eftersøgning, redning og evakuering

• Lægelig fejlbehandling

• Hjemkaldelse

• Tilkaldelse & sygeledsagelse-

• Transportudgifter, mad og hotel

• Forsinket fremmøde

• Ferieboligsikring

• Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

• Erstatningsbil inden afrejsen 

• Hjemtransport af egen bil

• Rejsedokumenter

• Bagageforsinkelse

• Feriekompensation

• Forsinket hjemrejse

• Aktiv ferie

TILVALG

Nedenstående er alene omfattet, hvis du aktivt har 
valgt til.

Afbestillingsforsikring

Erstatter rejsen, hvis du bliver nødt til at afbestille.

Hvad dækker den ikke?
 Generelt 

Rejser til steder, hvor Udenrigsministeriet fraråder 
rejser.

Krav fremkaldt af dig ved forsæt eller grov uagtsom-
hed eller under påvirkning af narkotika, medicin eller 
andre euforiserende midler.

• Rejser, der varer længere end 1 måned

• Erhvervsrejser

• Rejser i Danmark

Er der nogen begrænsninger?
   Der gælder særlige regler for personer med kroni-

ske/ eksisterende lidelser. På dfaforsikring.dk kan 
du læse mere hvordan du før en rejse kan søge 
forhåndsgodkendelse.

   Er du fyldt 70 år, skal du før hver rejse udenfor 
EU/EØS  lande indsende og have godkendt en 
helbredserklæring.



Hvor er jeg dækket?
 Forsikringen gælder i hele verden. 

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.

• Du skal betale til tiden. 

• Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte. 

• Du skal medbringe det blå EU-sygesikringskort ved rejser i EU/EØS lande.

• Får du en skade, skal du hurtigst muligt anmelde den. 

 
Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft.  Forsikringen betales helårlig og aftalen skal være tilmeldt  
BetalingsService.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen starter den dato vi aftaler. Herefter løber den et år ad gangen og forlænges automatisk et år pr. hovedforfald, 
med mindre den opsiges inden.

Årsrejseforsikringen knytter sig til indboforsikringen i DFA og derfor ophører din årsrejseforsikring, hvis din indboforsikring 
ophører.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan enten opsige forsikringen en måned før hovedforfald uden gebyr eller med 30 dages varsel til udgangen af en måned 
mod et gebyr. Opsiger du aftalen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du og forsikringsgiveren kan i forbindelse med 
en anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør forsikringsbetingelserne. 


