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 Rejser i udlandet Rejser i bopælslandet 

Skal rejsen købes på kortet? Nej  

Hvad dækker forsikringen? Ferie- og studierejser   

Hvor dækker forsikringen? Rejser i hele verden og i bopælslandet  

Maksimal varighed pr. rejse 60 dage  

Hvem er dækket af rejseforsikringen? Børn under 24 år, når de rejser uden kortholder, kortholders ægtefælle,  
registreret partner eller samlever 

 

Rejseservice 

Før-afrejse service Ja Ja 

Medicinsk forhåndsvurdering Ja Ja 

Medicinservice Ja Ja 

Juridisk hjælp Ja Ja 

Fremskaffelse af penge Pr. rejse pr. kort: 7.500 kr. Ja 

Sygdom og lægeudgifter 

Sygdom Ubegrænset Nej 

Diverse udgifter ved hospitalsindlæggelse f.eks. 
læsestof og lokal transport til pårørendes besøg 

Pr. uge pr. person: 500 kr. Nej 

Fysioterapi og kiropraktor Pr. skade pr. person: 10 behandlinger Nej 

Tandskade Pr. skade pr. person: 10.000 kr. Nej 

Hjemtransport Ubegrænset Ja 

Sygeledsagelse/tilkaldelse Ubegrænset for 2 personer og mindreårige børn Ja 

Indhentning af rejserute Transport: Klasse som oprindeligt planlagt; maks. 30.000 kr. 

Hotelophold pr. dag: 750 kr. 

Fortæring og lokal transport pr. døgn pr. person: 250 kr. 

Ja 
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Forsinket fremmøde/flyforsinkelse 

Ophold & transport ved forsinket fremmøde  Transport: Klasse som oprindeligt planlagt; maks. 30.000 kr. 

Hotelophold pr. dag: 750 kr. 

Fortæring og lokal transport pr. døgn pr. person: 250 kr. 

Ja 

Kompensation ved flyforsinkelse eller indstillet 
fly 

Pr. rejse: I alt maks. 5.000 kr. 

Nødindkøb pr. rejse: 1.000 kr. 

Hotelophold pr. rejse pr. dag: 1.000 kr. 

Fortæring og lokal transport pr. døgn pr. person: 500 kr. 

Tid: Efter 5 timer  

Transportudgift ved indstillet fly pr. skade: 1.500 kr. 

Nej 

Hjemkaldelse Transport: som på udrejse Ja 

Krisehjælp Pr. person pr. skade: 10 behandlinger  

Transportudgifter: 2.500 kr. 

Nej 

Tilkald ved kidnapning Pr. pr. skade: 100.000 kr. Nej 

Evakuering Ubegrænset Nej 

Ophold og transport ved tilbageholdelse  Pr. person pr. skade: 50.000 kr.  

Fortæring pr. døgn: 500 kr. 

Nej 

Eftersøgning Pr. person pr. skade: 50.000 kr. Nej 

Redning Pr. person pr. skade: 50.000 kr. Nej 

Sikkerhedsstillelse/kaution Pr. skade: 100.000 kr. Nej 

Bagage Pr. rejse: 10.000 kr.  Nej 

Bagageforsinkelse Pr. rejse: 7.500 kr. 

Pr. person pr. påbegyndt døgn: maks. 500 kr. 

Maks. antal døgn: 7 

Ja 
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Tid: Efter 5 timer 

Privatansvar Pr. år pr. kort: 5.000.000 kr. 

Hotel/ferielejlighed dog maks.  
50.000 kr. pr. rejse 

Selvrisiko 2.500 kr. 

Nej 

Retshjælp Pr. skade: 50.000 kr. 

Selvrisiko: 10 %; min. 2.500 kr. 

Nej 

Overfald Pr. person pr. skade: 250.000 kr. Nej 

Ulykke 

Dødsfald Pr. person pr. skade: 25.000 kr. Nej 

Invaliditet Pr. person pr. skade: 500.000 kr. Nej 

Afbestillingsforsikring Pr. rejse: 30.000 kr. Ja 

Erstatningsrejse og feriekompensation  
(kun ferierejser)  

Pr. rejse: 30.000 kr. Ja 

Kompensation for mistet formål for fysiske 
aktiviteter 

Pr. rejse: 5.000 kr.  

Selvrisiko: 1.000 kr. 

Ja 

Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs Pr. rejse: 20.000 kr. 

Fortæring og ophold pr. skade: 5.000 kr. 

Maks. pr. person: 1.000 kr. 

Ja 

Koncert- og festivalforsikring Pr. skade: 3.000 kr. Ja 

 


