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De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der
uoverensstemmelser mellem dette dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Årsrejseforsikring dækker de sikredes private ferierejser og studierejser op til 30 dages varighed. De sikrede er de
personer, som er en del af forsikringstagerens husstand, udeboende børn under 21 år såfremt de bor alene, samt
udeboende delebørn under 21 år, såfremt de rejser sammen med et medlem af husstanden.

Hvad dækker den?
Behandlingsudgifter
Hospitalsindlæggelse
Hjemtransport

Hvor er jeg dækket?
✓ Årsrejseforsikringen kan tegnes for enten
EU/EØS eller hele verden. Hvis forsikringen
er udvidet med afbestillingsforsikring,
dækker den i samme geografiske
dækningsområde som årsrejseforsikringen.

Transportudgifter

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

Sygeledsagelse
Erstatningsrejse
Bagageforsinkelse
Evakuering, eftersøgning og krisehjælp

!
!

Akut tandbehandling
Forsikringen kan udvides til at omfatte
afbestillingsforsikring, skisport,
verdensdækning og rejser op til 60 dage.

!

Sygdom og tilskadekomst maks. dækning
kr. 2,5 mio.
Fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge:
Erstatning for behandling hos fysioterapeut
eller kiropraktor kan højst være 5
behandlinger for hver forsikret person.
Erstatningen for akut tandbehandling kan
højst være kr. 2.500 for hver forsikret
person.

 Rejsemål, som de danske myndigheder
fraråder

Forsinket fremmøde:
Erstatningen for kost, logi* og
lokaltransport* kan højst være kr. 1.000 i
døgnet for hver forsikret person, indtil
rejseruten er indhentet. Den samlede
erstatning kan højst være kr. 15.000 for
hver forsikret person.

 Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt
beruselse og lign.

Der henvises til dækningsskema i
forsikringsbetingelserne.

 Forsikredes deltagelse i forskellige
aktiviteter

Hvilke forpligtelser har jeg?

 Konkurs, strejke og lockout

-

Du skal give os korrekte oplysninger,
når du opretter forsikringen.

 Sygdom/lidelser, der er opstået før
forsikringen er tegnet

-

Du skal betale til tiden.

-

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

-

Hvis skaden sker skal vi have besked
hurtigst muligt. Hvis der er behov for
akut hjælp i udlandet, står ETU
Assistance til rådighed døgnet rundt.
Forsikrede har pligt til at følge de
anvisninger, som ETU Assistance giver,

Hvad dækker den ikke?

 Udgifter til behandling af
kroniske/eksisterende sygdomme, der
indenfor de sidste 2 måneder før afrejsen
har medført hospitalsindlæggelse,
behandling hos læge eller ændret
medicinering
 Et før rejsen kendt behandlingsbehov
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og i øvrigt give alle de informationer,
som ETU Assistance har brug for.
-

-

For at ETU Assistance eller ETU
Forsikring kan behandle en anmeldt
skade, skal forsikrede indhente og
aflevere den for skaden relevante
dokumentation. Hvis det er nødvendigt,
skal ETU Assistance eller ETU
Forsikring have den nødvendige
fuldmagt til at indhente andre relevante
informationer.
Du skal søge om forhåndsgodkendelse,
hvis du har en kronisk sygdom eller
eksisterende lidelse, der indenfor de
seneste 2 måneder har medført noget af
følgende:

-

Du er blevet indlagt på et hospital

-

Du har fået ændret din medicinering

-

Du har været hos lægen ud over
almindelig kontrol

-

Du er blevet henvist fra lægen til
yderligere vurdering eller behandling

-

Du er blevet dårligere uden, at du har
søgt læge, selv om det reelt var
nødvendigt

-

Du er udeblevet fra et aftalt
kontrolbesøg

-

Du har standset behandlingen eller har
fået afslag på behandling

-

Du kendte til behandlingsbehovet,
inden du bestilte forsikringen eller
rejsen

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og her efter forfalder præmien enten helårligt,
halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3%, ved kvartårlig betaling
tillægges 5% og ved månedlig betaling tillægges 8%. Præmien betales via BS eller via girokort. Ved
opdelt betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien betales via BS.
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af ETU Forsikring.
Forsikringen ophører, når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller af ETU
Forsikring. Forsikringen kan ligeledes ophøre, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør
fællesbetingelser for alle forsikringsarter punk

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus
en måned mod et mindre gebyr.
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Du kan læse mere om vores gebyrer på etuforsikring.dk.

