Årsrejse
Du kan se de væsentligste ændringer på din nye årsrejseforsikring her i skemaet.
I sammenligningsskemaet er indsat nummeret på afsnittet fra de nye betingelser, fx “6.4 Tilkaldelse og sygeledsagelse”.
Skemaet indeholder ikke alle oplysninger, og erstatter derfor ikke dine nye forsikringsbetingelser.
Forbedringer er markeret med grøn .
Forringelser er markeret med rød .
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Årsrejse 0904
(Gammel)

11.1.1 Selvrisiko ved sygdom og
tilskadekomst samt tandbehandling

Ingen selvrisiko – fuld dækning for alle
udgifter ved sygdom og tilskadekomst eller
tandbehandling.

Ny Årsforsikring

Lægebesøg
500 kr. i selvrisiko pr. rejse ved lægebesøg
uden indlæggelse. Ingen selvrisiko ved
indlæggelse mere end 1 døgn.
Tandbehandling
500 kr. i selvrisiko pr. tandbehandling.
Behandlingen er begrænset til akut
nødbehandling.

11.1.1 Erstatningsrejse og
ødelagte rejsedøgn

Omfang
Dækker ikke erstatningsrejse eller ødelagte
rejsedøgn, når formålet med ferien er ødelagt
på grund af brudskader mm. (Tilvalg på Europa, automatisk med på Verden)

Omfang
Grunddækningen dækker - både på Europa
og Verden - erstatningsrejse eller ødelagte
rejsedøgn, når formålet med ferien er
ødelagt på grund af brudskader mm.

Forsikringssum
Dækker op til rejsens pris – dvs. forudbetalte
udgifter til ophold og transport.
Forudbetalte arrangementer, er dækket med
op til 1.000 kr. pr. person.

Forsikringssum
Dækker op til rejsens pris – dvs. forudbetalte udgifter til ophold, transport,
arrangementer mv.

Skader sket på ski/snowboard
Dækker erstatningsrejse eller ødelagte
rejsedøgn.

Skader sket på ski/snowboard
Der skal købes tillæg for skiferier, for at få
erstatningsrejse eller ødelagte rejsedøgn for
skader sket på ski/snowboard.

6.4 Tilkaldelse og sygeledsagelse

To selvstændige dækninger. Der kan ikke
tilkaldes, hvis der samtidig gøres brug af
sygeledsagelse.

Dækningerne er slået sammen, så det nu
er muligt både at tilkalde og gøre brug af
sygeledsagelse.

11.3 Bagageforsinkelse

Forsikringssum
Dækker i alt maks. 4.661 kr. (år 2018) i alt
pr. person/begivenhed.

Forsikringssum
Dækker op til 1.165 pr. dag, i alt maks.
4.661 kr. (2018) pr. person/begivenhed til
køb af og toiletartikler, dog i alt
maks. 10.723 kr. (2018) for de forsikrede
tilsammen pr. begivenhed.

Køb skal ikke dokumenteres.

Køb skal dokumenteres.

Bagage, der alene indeholder toiletartikler
o.lign. Betales med maks. 1.165 kr. (2018) i
alt pr. begivenhed – uanset hvor mange, der
er fælles er om indholdet i bagagen.

Ændret til: Bagage, der kun indeholder få
genstande pr. person.
Betales med maks. 1.165 kr. (2018) pr.
person pr. forsinkelse til køb af tøj og
toiletartikler,
uanset hvor mange, der er fælles om
indholdet i bagagen.
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Forbedringer er markeret med grøn .
Forringelser er markeret med rød .

Emne

Årsrejse 0904
(Gammel)

11.5 Overfald

Forsikringssummen er 850.484 kr. (2018).

Forsikringssummen er nedsat til 466.094 kr.
(2018), som er samme sum, der maks. kan
udbetales for varigt mén.

Rejsegaranti
(i Årsrejse 0904)

Tilvalgsdækning, som altid er omfattet for
Verden, men som skal købes til Europa.

Tilvalgsdækning er nu med i grunddækningen for erstatningsrejse og ødelagte
rejsedøgn for både Europa og Verden.

11.6 Afbestilling

Forsikringssum
Forsikringen dækker op til rejsens pris – dvs.
det som er betalt til rejsearrangør for ophold
og transport, og som ikke kan refunderes.

Forsikringssum
Forsikringen dækker op til rejsens pris. I
udlandet inkluderer det også forudbetalte
arrangementer, mens det i DK fortsat er
udgifter til ophold og transport.
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