Årsrejseforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Thisted Forsikring A/S, cvr.nr. 37034282
Danmark

FT-nr.: 51777

Produkt: Familieplus

Dette dokument giver et hurtigt overblik over hvad forsikringen omfatter, og må ikke forveksles med police og
forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes på Thisted Forsikrings hjemmeside www.thistedforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Årsrejseforsikringen består af en rejseforsikring og en afbestillingsforsikring. Rejseforsikringen dækker akut personlig
sygdom eller tilskadekomst samt specifikke følgeudgifter hertil. Afbestillingsforsikringen dækker refusion af
dokumenterede udgifter til rejsen når du ikke kan påbegynde rejsen på grund af død eller alvorlig akut
sygdom/tilskadekomst. Årsrejseforsikringen kan kun købes som tillæg til en Familieplus-forsikring.

Hvad dækker den?

Sygdom eller tilskadekomst
 Dækker rimelige og nødvendige udgifter
til lægehjælp og medicin.
Forsikrede sum:
Ubegrænset sum
Hjemtransport
 Dækker rimelige og nødvendige udgifter
til hjemtransport af dig eller dine
personlige ejendele til bopæl/hospital i
Danmark.
 Dækker udgifter til en sygeledsagelse.
Forsikrede sum:
Ubegrænset sum
Afbestillingsforsikring
 Dækker refusion af dine
rejseomkostninger som ikke kan kræves
tilbagebetalt af anden part.
Forsikrede sum:
Sum valgt af kunde

Hvad dækker den ikke?

Sygdom eller tilskadekomst
 Udgifter til behandling af kroniske eller
eksisterende sygdomme.
Hjemtransport
 Udgifter til hjemtransport arrangeret af
dig selv.
 Udgifter til hjemtransport på grund af
kroniske eller eksisterende sygdomme.
Afbestillingsforsikring
 Dine forudbetalte rejseomkostninger hvis
du kendte til den sygdom som er årsag til
afbestillingen.
 Dine forudbetalte rejseomkostninger hvis
afbestillingen skyldes
sygdom/tilskadekomst eller død der
rammer dine bedsteforældre når disse er
fyldt 75 år.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

!

Der kan være maksimering af
erstatningsudbetaling for specifikke
deldækninger – se nærmere i dine
forsikringsbetingelser.

Hvor er jeg dækket?



I Danmark og ved rejser uden for Danmark i indtil 60 dage efter afrejsedato.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Ved tegning af forsikringen skal du give os sandfærdige oplysninger om dig selv og dine tidligere
forsikringsforhold, herunder om skader og eventuelle skærpede vilkår.
Mens forsikringen løber, er det vigtigt at du fortæller os hvis der sker ændringer i de oplysninger der
fremgår af din police.
I tilfælde af skade er det vigtigt at du giver os fyldestgørende og sandfærdige oplysninger om
hændelsesforløbet så vi kan afgøre om skaden er omfattet af forsikringen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

-

Forsikringen betales forud i danske kroner.
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der
visse forudsætninger der skal være opfyldt.
Forsikringen kan betales ved indbetaling til Betalingsservice, ved bankoverførsel eller ved brug af
girokort som vi fremsender.
Forsikringen skal betales senest den dato der fremgår af præmieopkrævningen, eller den dato der
fremgår af oversigten fra Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?

-

Forsikringen træder i kraft den dag du ønsker at forsikringen skal gælde fra.
Forsikringen træder dog tidligst i kraft den dag Thisted Forsikring har accepteret forsikringen.
Forsikringen er årlig og fornys automatisk indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af Thisted
Forsikring.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Forsikringen skal opsiges skriftligt med én måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato.
Hvis du fortryder at du har tegnet forsikringen, kan du opsige forsikringen indtil 14 dage efter at
forsikringen er trådt i kraft, eller du har modtaget vilkårene for forsikringen (den seneste dato af de to
datoer).
Forsikringen kan også opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned. Det koster et gebyr
der fremgår af Thisted Forsikrings hjemmeside.
Forsikringen kan opsiges med 14 dages varsel efter en skades udbetaling eller ved afvisning af en
skade.
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