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Forsikring af omkostninger ved afbestilling af rejse i
tilfælde af nødsituationer

En afbestillingsforsikring vil sikre dig i tilfælde af en nødsituation eller uventet ændring af planer,
når en planlagt �yvning ikke længere er mulig. I denne situation refunderer forsikringsselskabet
det beløb, du har brugt ved køb af en billet.

Advarsel!
Forsikringsselskabet dækker den sum, der er angivet i forsikringsdokumenterne op til den
tilsvarende værdi på 5.000 EUR.
 

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringsselskabet refunderer omkostningerne af den forsikrede ved afbestilling af �ybilletten,
hvis det skyldes følgende årsager:

Hvis en ulykke resulterer i øjeblikkelig indlæggelse af den forsikrede eller resulterer i
betydelige begrænsninger af den forsikredes mobilitet;
Hvis den forsikrede har en pludselig alvorlig sygdom, der kræver øjeblikkelig
sygehusindlæggelse, hvor der ikke er nok tid til at komme sig til den forsikredes
planlagte rejse,
Hvis dens forsikrede familiemedlem pludselig får en alvorlig sygdom eller er ude for en
ulykke, hvor det kræver øjeblikkelig indlæggelse og uden at komme sig i tide til turen.
Også hvis situationen kræver den forsikredes tilstedeværelse i Danmark eller i den
forsikredes bopælsland,
Hvis den forsikrede familiemedlems pludselige sygdom eller ulykke forårsager en
betydelig begrænsning af personens mobilitet (dvs. manglende bevægelighed eller
ingen mulighed for at hjælpe sig selv uden hjælp fra andre personer i den planlagte
afgangstid), hvor tilstedeværelsen af den forsikrede er påkrævet i Danmark eller
bopælslandet, hvilket skal bekræftes af en læge.
Hvis din graviditet er i fare, eller hvis der er komplikationer forbundet med den
forsikredes eller den forsikredes ægtefælle/partner, der resulterer i mindst en uge med
indlæggelse i perioden for en udenlandsrejse eller indenfor 7 dage umiddelbart før
afrejsedagen. Forsikringsselskabet er ansvarlig for en for tidlig fødsel af den forsikrede
eller den forsikredes ægtefælle, som deltager i den forsikredes rejse.
Forsikringsselskabets ansvar sker af den grund under forudsætning af, at den
forsikrede og/eller ægtefællen på forsikringsdagen var højst 8 uger gravid eller givet
den situation, hvor begivenheden blev årsagen for at annullere �ybilletten, der fandt
sted senest inden udgangen af   den 24. uge af graviditeten,
Den forsikrede eller et familiemedlems død.
Står overfor en alvorlig og ikke planlagt hændelse i dit permanente bopælsland i
Danmark eller et andet land med permanent bopæl som følge af brand,
naturkatastrofer eller som følge af en forbrydelse, hvor det kræver den forsikredes
personlige tilstedeværelse,
Dokumenteret tyveri af dokumenter, der er nødvendige for at rejse f.eks. pas, ID-kort,
indrejsevisum - forudsat at tyveriet fandt sted senest 14 dage før afrejsedato og blev
anmeldt til de relevante myndigheder
Tyveri eller ild i et køretøj, der tilhører den forsikrede ved den forsikredes hjem, hvilket
medfører en nødvendighed for at fuldføre administrative og retlige forhold, der kræver,
at den forsikrede skal være til stede i bopælslandet. Antaget at begivenheden fandt sted
indenfor 14 dage umiddelbart før afrejsedagen.
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Indeholder denne artikel de oplysninger, du ledte efter?  Ja  | Nej


