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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om enkeltrejseforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste enkeltrejseforsikring på www.tryg.dk/enkeltrejseforsikring.
Har du allerede købt enkeltrejseforsikring hos os, finder du de betingelser, der gælder for din forsikringsaftale (police) på www.tryg.dk/minside.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Enkeltrejseforsikring omfatter op til 10 venner eller familiemedlemmer på rejse i op til 18 måneders varighed.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Forsikringen har ingen øvre sum for dækningen
af dine nødvendige udgifter til lægebehandling
og hospitalsophold i f.m. sygdom og
tilskadekomst under rejser.
Delsummer på øvrige dækninger fremgår af
betingelserne.

Denne liste viser nogle eksempler på rejser,
der ikke er omfattet af enkeltrejseforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-omfattede rejser finder du i
forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger.
Dine valgte dækninger fremgår af din
forsikringsaftale.
Basis
Rejse (grunddækning)
- Sygdom og tilskadekomst
- Transport i forbindelse med sygdom og
tilskadekomst
- Hjemkaldelse
- Tilkaldelse og sygeledsagelse
- Erstatningsrejse eller ødelagte rejsedøgn
- Eftersøgning og redning
- Evakuering og ufrivilligt ophold
- Krisehjælp
- Bagageforsinkelse
Ud over basis
Skidækning
Udvidet Rejse
Bagage, Ansvar, Retshjælp
Rejseulykke
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Rejser, der varer længere end den rejseperiode, der fremgår af din forsikringsaftale.
Erhvervsrejser, hvis du ikke har valgt dette
som rejseformål.
Rejser uden for det geografiske område, du
har valgt.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser nogle eksempler på skader,
der ikke er dækket af enkeltrejseforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-dækkede skader finder du i
forsikringsbetingelserne.
Forværring af bestående sygdom eller skade,
hvis din tilstand ikke har været stabil, god fase
indenfor de seneste 2 måneder inden afrejsen.
Erstatningsrejse eller ødelagte rejsedøgn efter
en skade sket på ski eller snowboard, hvis du
ikke har købt Skidækning.
Skade, der skyldes selvforskyldt beruselse,
påvirkning af narkotika o.l.
Erstatningsrejse og ødelagte rejsedøgn
erstattes ikke på rejser af mere 60 dages
varighed.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder i EU/EØS eller i hele verden. Det fremgår af forsikringsaftalen hvilket område, du har valgt.
EU/EØS svarer til det område, der er omfattet af det blå EU-sygesikringskort. Ændres dette område, ændres denne
forsikrings dækningsområde tilsvarende.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Inden du bestiller eller køber din rejse og før du skal rejse.
Hvis dit helbred ikke har været stabilt i 2 måneder op til et af disse tidspunkter, eller du fx. har en kronisk sygdom,
er det vigtigt at du har gennemført en online medicinsk forhåndsvurdering på Tryg.dk, eller ved at ringe til vores
samarbejdspartner Falck Global Assistance. Den sidstnævnte vurdering koster 200 kr. Se mere på Tryg.dk.
Når der sker en skade
Er du på rejse og har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte Tryg Alarm på +45 44 68 82 00 ved:
- sygdom eller tilskadekomst, som medfører indlæggelse på sygehus eller hvis hjemrejsen forsinkes.
- behov for krisehjælp, evakuering, eftersøgning/redning.
- forsinket fremmøde, transportforsinkelse og afbestilling.
Du skal straks anmelde tyveri og overfald til politiet i det land, hvor det er sket.
Du skal forsøge at begrænse skadens omfang.
Ikke-akutte skader anmeldes hurtigst muligt efter hjemkomst på 70 11 20 20 eller på tryg.dk.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Prisen på forsikringen opkræves som et engangsbeløb for hele forsikringsperioden og forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden.
Forsikringen kan betales med indbetalingskort. Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, vi har fået oplyst.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder i den periode, der er planlagt for rejsen, det vil sige fra afrejsedato til planlagt hjemkomstdato.
Rejseperioden fremgår af forsikringsaftalen.
Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor du kommer tilbage til din bopæl i Danmark, dog senest på den
hjemkomstdato, der fremgår af forsikringsaftalen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

FAK 19007 (02.18)

Forsikringen ophører uden opsigelse, når den har været i kraft i den aftalte periode. Hvis forsikringen ophæves før
det aftalte udløbstidspunkt, tilbagebetales en forholdsmæssig andel af den betalte præmie.
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