Tillægsforsikring
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TILLÆGSFORSIKRING

BAGAGE

1.0 Forsikringssum
DKK 10.000,- pr. person.
1.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter dine udgifter.
1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen?
Rejseforsikringen omfatter de genstande, du medbringer på rejsen
eller køber på opholdsstedet. Dækning for rede penge, værdipapirer
og rejsechecks er begrænset - se pkt. 1.5.
1.3 Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen?
Rejseforsikringen omfatter ikke
a) billetter, pas og kredit-/hævekort. Se under dækning 2 Billetter,
pas og kreditkort,
b) genstande, der bruges i erhvervsmæssigt henseende,
c) kontaktlinser eller proteser,
d) motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere, samt tilbehør til
disse.
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1.4 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
a) Rejseforsikringen dækker al form for simpelt tyveri
b) En selvrisiko samt bonustab ved en dækningsberettiget skade,
der ligeledes er dækket af din indboforsikring.
1.5 Begrænsninger
Rede penge, værdipapirer og rejsechecks dækkes med op til DKK
1.000
1.6 Undtagelser

Rejseforsikringen dækker ikke

Det er et krav for at købe denne forsikring, at du har
tegnet en rejseforsikring hos dit indbo selskab. Har du
ikke tegnet en sådan rejseforsikring bedes du kontakte
Europæiske hurtigst muligt, da du ellers risikerer ikke at
være dækket på din rejse.

a) glemte, tabte eller forlagte genstande,
b) slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i
væsentlig grad er uforandret,
c) tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke
forlade genstandene, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke
er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el. lign.,
d) hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er
sædvanligt og normalt, at man kan dokumentere sit tab,
e) indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/
hævekort eller rejsechecks,
f) software og tillægsforsikringer, til elektroniske genstande,
g) skade som følge af normal brug, slitage, gradvis forringelse, dårlig
vedligeholdelse, fejlbetjening, forkert strømtilslutning, mekaniske
eller elektroniske forstyrrelser, fabrikations- eller materialefejl,
skade opstået under reparation samt kosmetiske skader.
1.7 Hvordan beregnes erstatningen?
a) Genstande, indkøbt som nye, der er maksimalt 2 år gamle og
i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for
tilsvarende nye genstande.
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b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte
eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for
værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed
eller andre omstændigheder.
c) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere
eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller
genstandens værdiforringelse.
d) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere.
Hvis genlevering ikke ønskes, vil du modtage en erstatning svarende til Europæiskes udgift ved genlevering.
e) Film-, video-, båndoptagelser, andre digitale optagelser, manuskripter, tegninger og lign. dækkes med værdien af råmaterialet.
1.8 Særlig bestemmelse
I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Europæiske berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen.
1.9 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
a) I tilfælde af tyveri af bagage skal du anmelde skaden til nærmeste
politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til Europæiske.
b) Såfremt du undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette
ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale
kvittering skal sendes til Europæiske.
c) Du skal som dokumentation for effekternes alder og værdi,
sende originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original
dokumentation til Europæiske. Endvidere skal det specificeres,
hvilke effekter du kræver erstatning for. Du skal angive art,
mærke, type, alder, og købspris umiddelbart før skaden.
d) Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i et andet selskab
eller er indehaver af et kreditkort.
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BILLETTER, PAS OG KREDITKORT

2.0 Forsikringssum - DKK 2.500,2.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter dine udgifter.
2.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker al form for tyveri og beskadigelse af billetter, pas og kredit-/hævekort.
2.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker udgifter ved genanskaffelse af billetter,
kredit-/hævekort og pas. Udgifterne omfatter nødvendig transport,
gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe genstandene.

2.4 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke
a) glemte, tabte eller forlagte genstande,
b) tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort,
c) tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke
forlade genstande, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er
låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el. lign.
2.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
a) Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan
belyse sagen, og er forpligtet til at fremsende dokumenter,
herunder politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skade,
originale kvitteringer m.v.
b) Tyveri af genstande skal anmeldes til nærmeste politimyndighed.
Kan dette ikke lade sig gøre, skal anmeldelse ske til rejsearrangøren eller Europæiske. Kan anmeldelse undtagelsesvis ikke
foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående
afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten.
c) Du skal oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort.
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SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ

3.0 Forsikringssum - DKK 10.000,3.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter dine udgifter.
3.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på lejet
personbil, motorcykel eller knallert.
3.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring.
3.4 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke
a) hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret,
b) hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde
ret til at føre køretøjet.
3.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse
sagen, og er forpligtiget til at fremsende dokumenter, herunder
politirapporter eller andet bevis for anmeldelse af skade, originale
kvitteringer og skadesopgørelser fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab m.v. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet
selskab eller er indehaver af et kreditkort.
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WORLDRESCUE ®
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4.5 I tilfælde af skade

EFTERSØGNING OG REDNING

- Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet
Ønskes en eftersøgnings- eller redningsaktion iværksat, skal Europæiske kontaktes. Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet
og dets internationale netværk, når det vurderes hensigtsmæssigt
for indsatsen.

4.0 Forsikringssum
DKK 75.000,- pr. skadelidte dog maksimalt DKK 150.000,- pr. skade.
Ved en skade forstås krav, der udspringer af samme oprindelige
skadeårsag og involverer en eller flere skadelidte.
4.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Eftersøgning
Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at
a) skadelidte hos politi eller anden offentlig myndighed har været
meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn),
b) skadelidte inden for 120 timer (fem døgn) er blevet set,
c) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti forinden en eftersøgning iværksættes.
Samtlige kriterier nævnt under a til og med c skal være opfyldt.
Redning
Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor
d) skadelidtes opholdssted er fastlagt og
e) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden redningsaktion iværksættes.
Samtlige kriterier nævnt under d og e skal være opfyldt.
4.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
Eftersøgning
Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af
skadelidte i op til 14 dage, og inden for en radius af 50 km. fra det
sted, skadelidte sidst er blevet set.
Redning
Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til redning/afhentning
af skadelidte.
4.3 Selvrisiko
Ved enhver skade under denne dækning er der en selvrisiko på 10
% , dog minimum DKK 2.500,-.
4.4 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning
a) i forbindelse med kidnapning eller kapring,
b) som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde
formidlet en eftersøgning eller redning,
c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter
for uforsikrede personer.
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4.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der indsendes dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet, og at
Europæiske får adgang til alle informationer, der kan belyse sagen.
Samtidig er det et krav, at du oplyserm, om du har forsikring i andet
selskab eller er indehaver af et kreditkort.
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EVAKUERING

5.0 Forsikringssum - DKK 50.000,5.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter skadelidtes udgifter.
5.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at
a) Udenrigsministeriet anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved
overhængende fare for naturkatastrofer, terroraktioner, udbrud
af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor skadelidte
befinder sig,
b) de lokale myndigheder eller Udenrigsministeriet stiller krav om
evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det
område, hvor du befinder sig.
c) Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler en evakuering/hjemrejse ved overhængende fare for livstruende epidemier
i det område, hvor skadelidte befinder sig,
d) området bliver sat på Europæiskes krigsrisikoliste som krigszone,
mens skadelidte befinder sig i området. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på www.er.dk eller
e) skadelidte direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion.
5.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til Danmark. Transporten skal finde sted
ved først givne lejlighed. Derudover yder Europæiske råd, vejledning
samt planlægning i forbindelse med en evakuering.
Bemærk dog:
Europæiskes mulighed for at yde assistance kan i visse tilfælde være
begrænset f.eks. i områder, hvor der er krig.
5.4 Selvrisiko
Ved evakuering under punkt 5.2 c, hvor Statens Seruminstitut ikke
anbefaler en evakuering/hjemrejse, er der en selvrisiko på 10 % , dog
minimum DKK 2.500,-.
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5.5 Undtagelse
Forsikringen dækker ikke
a) ved indrejse i området, efter lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller
anbefalet en hjemrejse/evakuering,
b) hvis området ved indrejsen er anført på Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone eller
c) i forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes
en kendt vaccine mod sygdommen.
5.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at du indsender dokumentation for begivenhederne nævnt i pkt. 5.2 samt for de
udgifter, du ønsker refunderet. Du har pligt til at give Europæiske alle
informationer, der kan belyse sagen. Samtidig er det et krav, at du
oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et
kreditkort.
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BEHANDLING HOS PSYKOLOG I DANMARK

6.0 Forsikringssum - DKK 10.000,6.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter dine udgifter.
6.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor du har været udsat for
en naturkatastrofe, direkte og personlig terroraktion, krig/krigslignende tilstande eller livstruende epidemi i det område, hvor du
befinder dig.
Det er en betingelse for dækning, at din egen læge henviser dig til
psykologisk behandling.
6.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker det antal konsultationer hos psykolog, som
din egen læge har anvist - dog maksimalt op til forsikringssummen.
6.4 Særlig bestemmelse
Behandling hos psykolog skal påbegyndes senest 4 uger efter hændelsen i pkt. 6.2 fandt sted, og skal afsluttes senest 3 måneder efter
første behandling.
6.5 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke
a) udgifter under rejsen,
b) ved indrejse i området, efter lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller
anbefalet en hjemrejse/evakuering,
c) i forbindelse med livstruende epidemier, hvor der findes en kendt
vaccine mod sygdommen eller
d) hvis området ved indrejsen er anført på Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på
www.er.dk.

6.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at du kontakter Europæiske inden behandlingen påbegyndes. Samtidig er det
et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er
indehaver af et kreditkort.
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KRISEPSYKOLOGISK BEHANDLING

7.0 Forsikringssum - Ubegrænset
7.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter dine udgifter.
7.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker ved større naturkatastrofer eller terroraktioner, der direkte involverer flere personer. Europæiskes læge afgør,
hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp.
7.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
Europæiske stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed på
uheldsstedet, der senest afsluttes ved din tilbagekomst til Danmark.
7.4 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i området, efter Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/
evakuering.
7.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse
sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v. Samtidig er
det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller
er indehaver af et kreditkort.
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KRISEHJÆLP TIL PÅRØRENDE

8.0 Forsikringssum - Ubegrænset
8.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter udgifter for dine pårørende.
8.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor flere skadelidte har
været udsat for en naturkatastrofe, terroraktion, krig/krigslignende
tilstande eller livstruende epidemi, og hvor de pårørende ønsker
krisehjælp.
8.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
a) Europæiske stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed pr.
telefon for pårørende til skadelidte.
b) Vurderer Europæiskes læge, at der er behov for krisehjælp ved
personligt fremmøde i forbindelse med modtagelse af de skadelidte, dækker rejseforsikringen de pårørendes rimelige transportomkostninger i Danmark.
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8.4 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke
a) ved skadelidtes indrejse i området efter lokale myndigheder,
Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet
indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering,
b) i forbindelse med livstruende epidemier, hvor der findes en kendt
vaccine mod sygdommen eller
c) hvis området ved skadelidtes indrejse er anført på Europæiskes
krigsrisikoliste under krigszone. Europæiskes krigsrisikoliste kan
findes på www.er.dk.
8.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
Skadelidtes pårørende har på forlangende pligt til at give Europæiske
alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde
en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig
sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet
selskab. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i
andet selskab eller er indehaver af et kreditkort.
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EUROPÆISKES WORLDRESCUE® BEREDSKAB

9.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor skadelidte uden at være
omfattet af dækning 5 Evakuering ønsker eller overvejer at blive
evakueret fra det område, hvor skadelidte befinder sig.
9.2 Hvad dækker rejseforsikringen?
Europæiske yder råd, vejledning samt planlægning i forbindelse med
eller overvejelser omkring en evakuering. Hjælpen ydes af Europæiskes WorldRescue® beredskab. Forsikringen dækker ikke dine
udgifter til evakuering.
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PRIVATANSVAR I UDLANDET

10.0 Forsikringssum
Personskade
DKK 10.000.000,Tingskade
DKK 5.000.000,Forsikringssummerne er højeste grænse for Europæiskes forpligtelse
efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom denne resulterer i
flere skader, ansvaret pålægges flere og/eller der er dækning på én
eller flere policer hos Europæiske.
10.1 Hvem dækkes udgifter for?
Dækningen erstatter dine udgifter.
10.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker, såfremt du, i henhold til gældende ret i
det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på
personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar
uden for kontraktforhold. Herudover dækker rejseforsikringen
skader på lejet feriebolig/hotel jf. pkt. 10.3 c.

10.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen dækker
a) det beløb, du bliver forpligtet til at betale,
b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Europæiske,
c) skader på lejet feriebolig/hotel samt indbo heri, dog med en
selvrisiko på DKK 1.000,- pr. forsikringsbegivenhed.
10.4 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar
a) i kontraktforhold,
b) i erhvervs- og arbejdsforhold eller under praktikophold
c) for skade på ting - udover pkt. 10.3.c - som du ejer, har til låns,
leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat dig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden
grund,
d) for skade forvoldt af hunde,
e) for skade som følge af, at du ved smitte eller på anden måde
påfører andre sygdom,
f) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, snescooter,
camping- eller påhængsvogn, luftfartøj eller søfartøjer. Med hensyn
til søfartøjer, jetski og vandscootere dog kun såfremt disse er på eller over 5 meters længde med sejl, eller hvis motorkraft overstiger
5 hk.
Forsikringen dækker endvidere ikke
g) bøder eller bodslignende krav.
10.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation
Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse
sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse
til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse
på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer der
kan omfatte den skete skade, vidneerklæringer samt specificeret
opgørelse af skaden. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring
i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort.
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24 TIMERS LÆGEVAGT

11.1 Hvem dækkes?
Rejseforsikringen giver dig adgang til 24 timers lægevagt.
11.2 Hvad dækker rejseforsikringen?
Rejseforsikringen giver dig under rejsen adgang til Europæiskes 24
timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom eller
tilskadekomst samt råd og vejledning om lægebehandling, medicin
ordineret af behandlende læge samt egnede hospitaler, læger og
tandlæger i udlandet.
11.3 Undtagelser
Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til telefon eller lignende ved
henvendelse til Europæiskes 24 timers lægevagt.
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GENERELLE UNDTAGELSER
Rejseforsikringen dækker ikke udgifter der vedrører, skyldes eller er
opstået som følge af
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

forsæt eller grov uagtsomhed,
alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug,
deltagelse i videnskabelige ekspeditioner,
selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en medvirkende årsag
til skaden.
professionel sportsudøvelse.
Rejseforsikringen dækker endvidere ikke skader, der indtræder
som en direkte eller indirekte følge af
krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder i lande,
der er påført Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på www.er.dk Rejseforsikringen
dækker dog op til 24 timer efter starten på begivenhederne
nævnt i dette pkt. Denne undtagelse gælder ikke dækningerne 5
Evakuering, 6 Behandling hos psykolog i Danmark, 8 Krisehjælp til
pårørende samt 9 Europæiskes WorldRescue beredskab,
aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende,
strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning
af offentlig myndighed,
udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling
fra radioaktivt brændstof eller affald.
Ved skader inden for EU/EØS området som er dækket af den
offentlige rejsesygesikring, dækker denne forsikring ikke.
Ved skader inden for EU/EØS området som er dækket af det Blå
EU-sygesikringskort, dækker denne forsikring ikke.
Denne forsikring dækker subsidiært i forhold til en indboforsikring.
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FORSIKRINGSSUM
De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne
for de enkelte dækninger, danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle forsikringsbegivenheder, der indtræder i rejseperioden.
Forsikringssummerne er pr. sikrede, medmindre andet er anført for
de enkelte dækninger.
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URIGTIGE OPLYSNINGER
Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet
til Europæiske er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller
afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Europæiskes
bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde.

15

DOBBELTFORSIKRING
Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af
anden forsikring. Invaliditetserstatningen under dækningen Personskade og dødsfaldserstatningen under dækningen Dødsfald bliver
ikke begrænset af anden købt forsikring.
Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i
andet selskab eller er indehaver af et kreditkort.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret).

15A Insurance in other companies

If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any
part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for
its proportionate share of loss or damage only.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).
16

OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV
Du kan ikke uden Europæiskes samtykke pantsætte eller overdrage
dine rettigheder ifølge rejseforsikringen.

16A you cannot, without consent from Europæiske, pledge or
assign your rights according to the travel insurance.
17

REGRES
I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder
Europæiske i alle dine rettigheder desangående.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret).

17A Rights of subrogation
The underwriter shall be fully and completely subrogated to the
rights of the Insured against parties who may be liable to provide an
indemnity or make a contribution with respect to any matter which
is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may
at his own expense take over the Insured’s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate
with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect
and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute
any proceedings at his own expense against such third parties in the
name of the Insured.
(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret).
18

FORTRYDELSESRET
For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret.
a) Efter lov om visse forbrugeraftaler, har du fortrydelsesret.
b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag hvor du
har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst
fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at
forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den
15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag
eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende
hverdag.
c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Europæiske,
at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal
du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis
for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og
opbevare postkvitteringen.
Der er ikke fortrydelsesret for rejseforsikring der dækker i op til 1
måned.
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Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
Europæiske Rejseforsikring A/S,
Frederiksberg Allé 3,
1790 København V.
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ANKENÆVN
Er du uenig i Europæiskes afgørelse og fører fornyet henvendelse til
Europæiske ikke til andet resultat, kan du klage til: Ankenævnet for
Forsikring,

•
•

•
•
•

Anker Heegaards Gade 2,
1672 København V
Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og
du skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for
gebyrindbetaling kan rekvireres hos:
a) Europæiske,
b) Ankenævnet for Forsikring,
c) Forbrugerrådet.
20

VÆRNETING
Søgsmål mod Europæiske skal afgøres efter dansk ret, og kan
anlægges ved dit eget hjemting eller ved Byretten eller ved Østre
Landsret i København.

•

Ran. Tyveri der bemærkes af dig i gerningsøjeblikket
Rejseperiode. Ved rejseperiode forstås det antal dage, som den
planlagte rejse skulle have varet i følge dokumentation. En rejseperiode starter på det tidspunkt, hvor du forlader Danmark, og
den varer til det tidspunkt, hvor du planmæssigt kommer tilbage til
Danmark.
Røveri. Tyveri, hvor den stjålne genstand fratages dig ved vold eller
trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.
Simpelt tyveri. Ved simpelt tyveri menes tyveri der ikke kan betegnes som indbrud, ran eller røveri.
Terroraktion. Ved terroraktion forstås en handling, herunder – men
ikke begrænset til – vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd
eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål
eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering
og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at
handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i
offentligheden eller dele deraf.
Ulykkestilfælde er en pludselig udefra kommende indvirkning på
legemet, som medfører en umiddelbar påviselig legemsbeskadigelse.
Ved beskadigelse af arme og ben kræves der ikke, at der er tale om
en udefra kommende indvirkning.

21. DEFINITIONER
Til brug for denne rejseforsikring defineres nedennævnte ord som
følger:
•
•

•

•
•
•

Den offentlige rejsesygesikring dækker ud over EU, EØS og Schweiz
følgende lande: Andora, Færøerne, Grønland, Isle of man, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten.
Ekstraudgifter er udgifter, forsikrede udelukkende får som følge af
et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have
været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om
ekstraudgifter
EU landene er Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig,
Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta,
Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og
Østrig.
EØS landene er ud over EU landene Island, Lichtenstein og Norge
Overfald. Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar
handling.
Professionel sportsudøvelse er sportsudøvelse, der ikke falder ind
under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse:
Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige
forpligtelser til en klub, personlig eller klub-sponsor m.v. og uden
at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold
betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter m.v. som sportsudøveren
modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier, herunder
pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i
forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag.
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Stempelafgift berigtiges efter stempelloven
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Bemærk
Den offentlige Rejsesygesikring
Husk at dit gule sundhedskort skal være gyldigt.
I henhold til reglerne om god skik for finansielle virksomheder, kan
Europæiske oplyse følgende:
Konsekvensen af urigtige oplysninger
Det er vigtigt, at oplysninger afgivet til Europæiske er præcise og
korrekte, herunder helbredsoplysninger.
Hvis oplysninger forties, eller der afgives forkerte svar, som kan
have betydning for Europæiskes bedømmelse, kan erstatningen
nedsættes eller helt bortfalde.
Er du fyldt 70 år?
Ved alle rejser, hvor det gule sundhedskort ikke dækker skal rejsende, som er fyldt 70 år eller fylder 70 år under rejsen, indsende
helbredserklæring, der inden rejsen skal godkendes af Europæiske.
Er du fyldt 75 år eller fylder 75 år under rejsen, skal du udfylde en
helbredsattest i stedet. Du kan finde både helbredserklæring og
helbredsattesten bagerst i denne håndbog og på www.er.dk.
Køber du en rejseforsikring uden at opfylde ovennævnte krav,
dækker forsikringen ikke, og du vil få præmien refunderet på
begæring.

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1790 København V
Tlf. 70 10 60 30
Fax 70 10 60 40
Mandag – torsdag 8.00 – 17.00
Fredag 8.00 – 16.00

P6 4_03.12

Vi ønsker dig en god rejse.

