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FT-nr. : 50099

Produkt : Årsrejseforsikring

Dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du
forsikringsbetingelserne for årsrejse på www.lokal.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du en police. Det vil af policen
fremgå hvilke dækninger, selvrisici og summer, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

En årsrejseforsikring dækker den private ferierejse, herunder skirejse, hvis du får ødelagt ferien på grund af akut sygdom eller
hvis du kommer til skade. Forsikringen kan også udvides til at omfatte afbestilling, som dækker, hvis du må aflyse din ferie fx
pga. sygdom.

Hvad dækker den?

ü Årsrejseforsikring – Verden
Rejseforsikringen dækker hele husstanden i hele
verden på privat ferie indtil 60 dage, uanset hvor
mange gange om året, I rejser.
Vores rejseforsikring dækker i hele verden:
- Sygebehandling og hjemtransport.
- Hjemkaldelse.
- Sygeledsagelse.
- Tilkaldelse.
- Erstatning for ødelagte rejsedøgn - også
Danmark ved rejser over 3 dage.
- Bagageforsinkelse.
- Evakuering og ufrivilligt ophold.
- Akut krisehjælp.
- Sikkerhedsstillelse.
- Selvrisiko ved skade på udlejningskøretøj.

Skidækning

Skidækningen giver dig kompensation for ubenyttede
aktiviteter og tabte feriedage på grund af skader sket
under udøvelse af/deltagelse i skisport. .

ü

Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen
ikke dækker:

û
û
û
û

û

Rejser til områder som myndighederne fraråder.
Ved grov uagtsomhed samt ved påvirkning af
alkohol, narkotika, medicin mv.
Skader som er opstået i forbindelse med
deltagelse i slagsmål eller overtrædelse af
straffeloven.
Skader sket under deltagelse eller træning i
professionel sport, bjergbestigning,
ekspeditioner, faldskærmsudspring og flyvning
med forsikrede som pilot eller co-pilot.
Skader som følge af fly eller rejseselskabers
konkurs, samt strejke og lockout.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

TILVALG

ü

Hvad dækker den ikke?

Årsafbestilling
Dækningen omfatter afbestilling af ferie i udlandet og i
Danmark, hvis du eller dine nærmeste
familiemedlemmer bliver syge lige inden afrejse, eller
hvis formålet med rejsen, fx en koncert aflyses. Ved
rejser i Danmark kræves mindst 3 overnatninger.

!
!

Private ferierejser op til 60 dage.

!

Den samlede erstatning for sygdom,
tilskadekomst og hjemtransport kan ikke
overstige 10.000.000 kr. i alt.

!
!
!
!
!
!

Ved private ferierejser i Danmark dækker
årsrejseforsikringen kun kompensation for
ødelagte feriedøgn.

Tilkaldelse fra Danmark: op til 3 personer.
En hjemkaldelse pr. rejse.
Kompensation for ødelagte feriedøgn 150.000
kr. pr. rejse i udlandet og 40.000 kr. pr. rejse i
Danmark.
Max. 5 behandlinger hos autoriseret
fysioterapeut og kiropraktor.
Akut tandbehandling højst 10.000 kr. pr
forsikret person.
Selvrisiko ved lejebil: højst 12.500 kr. pr. rejse.
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Hvor er jeg dækket?

ü

Årsrejseforsikringen dækker private ferierejser i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give samtykke til, at Lokal Forsikring G/S må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan
administrere forsikringen.

-

Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte.

-

Du skal betale din forsikring til tiden.
Medbring det blå kort på alle rejser indenfor EU/EØS-lande samt Schweiz. Kortet dokumenterer du er forsikret efter
EU-reglerne og har ret til offentlig sygehjælp.
I skadestilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden.
Hvis du får en skade, skal du straks anmelde det til SOS International A/S, og give dem de oplysninger, der er
nødvendige for at behandle skaden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales forud og første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. måned, kvartal, halvår eller år.
Præmien betales via betalingsservice eller indbetalingskort.
Skadesforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag (hovedforfald).
Resten af året kan du opsige dine forsikringer med løbende måned plus en måneds varsel mod at betale et gebyr.
Opsiger du forsikringen indenfor det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Du har gratis fortrydelsesret, 14 dage efter du har modtaget din police.
Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel
forsikringstageren som selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Du kan læse mere om vores gebyrer på www.lokal.dk.
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