Årsrejse
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle rejseforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Sygdom og tilskadekomst.
Forbedringer er markeret med grøn
Forringelser er markeret med rød

Emne

Rejseforsikring
Betingelses RE-8

Årsrejse
Betingelser 13M7 (ny)

2. Hvem er omfattet
Ekstra dækningsperiode, når en
sikret udtræder af den omfattede
personkreds

Hvis en af de sikrede ikke længere opfylder
kravene til at være omfattet, er sikrede dækket indtil ny forsikring er købt, dog højst indtil
3 måneder.

Dækker ikke.

Ekstra rejseledsager under 18 år

Dækker ikke.

Dækker én ekstra rejseledsager under
18 år, der ikke bor hos dig, når egne
forældre ikke er med på rejsen.

Ekstra rejseledsager

Dækker ikke.

Dækker én ekstra rejseledsager over
18 år, der rejser sammen med dig, når
du ellers rejse alene (uden andre fra din
husstand).

Ferierejser i Danmark
- krav til dækning

Dækker når ophold i lejet feriebolig med
mindst 2 overnatninger.

Ingen krav

Ferierejser i Danmark
- omfang

Dækker ødelagte feriedage og afbestilling,
hvis ferien foregår i lejet feriebolig med
mindst 2 overnatninger.

Dækker sygeledsagelse, tilkaldelse,
hjemkaldelse, bagageforsinkelse samt
Afbestilling (tilvalg).

Skirejser er automatisk omfattet.

Der ydes erstatningsrejse eller ødelagte
rejsedøgn efter en skade sket på ski eller
snowboard, når du har købt skitillæg.

Fysiske behandlinger

Op til 10.000 kr. pr. sikret

Op til 15.000 kr. (indeksreguleres ikke).

Tandbehandling

Dækker smertebehandling med højst 1.000 kr.
i Europa og 10.000 kr. uden for Europa.

Dækker rimelige og nødvendige udgifter
til akut nødbehandling.

Tyggeskade

Op til 10.000 kr. pr. sikret

Dækker ikke.

Selvrisiko

Ingen selvrisiko.

Selvrisiko på 500 kr. (indeksreguleres ikke)
ved tandbehandling og lægebehandling
uden indlæggelse.

Læsestof og telefonopkald ved
indlæggelse

Højst 500 kr. ved indlæggelse mere end
24 timer.

Dækker ikke.

Lægelig fejlbehandling

Dækker.

Dækker ikke.

3. Hvor gælder forsikringen

5. Hvilke typer rejser og
aktiviteter er omfattet
Skirejser

6.1 Sygdom og tilskadekomst
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6.2 Transport ifm. sygdom og
tilskadekomst
Hjemtransport
- hvem er omfattet

Dækker hjemtransport af sikrede og med
rejsende under 18 år, som ellers skal rejse
alene.

Alle medforsikrede kan rejse med hjem.

Antal personer, der kan sygeledsage

Op til 3 personer.

Alle der er med på rejsen som medforsikrede kan sygeledsage.

Antal personer der kan tilkaldes

Op til 3 personer.

Op til 2 personer

Forplejning

Kun hvis rejsen forlænges udover den
planlagte periode.

Nødvendige ekstra udgifter.

Lokal transport

Højst 1.000 kr. i alt

Nødvendige ekstra udgifter.

Eftersøgning og redning

Dækker op til 1 mio. kr. pr. skadetilfælde
pr. rejse.

Op til 545.527 kr. pr. begivenhed.
Selvrisiko på 10 % af omkostningerne,
minimum 2.500 kr. (indeksreguleres ikke).

Evakuering, når forsikrede føler sig
utryg

Dækker ikke.

Dækket, når Tryg vurderer, at det er
forbundet med øget risiko at opholde sig/
rejse ind i området.

Ufrivilligt ophold

Maks. 65.000 kr. for ophold og transport.
Forplejning op til 650 kr. pr. dag pr. person.

Op til 121.207 kr. pr. person til ophold og
transport. Forplejning op til 1.214 kr.
pr. dag pr. person.

Dækker ikke.

Op til 15.153 kr.

Op til 20.800 kr. pr. rejse.

Op til 11.154 kr. pr. begivenhed for de
forsikrede tilsammen.

6.4 Sygeledsagelse

6.5 Eftersøgning og redning

6.7 Krisehjælp
Psykologhjælp efter hjemkomst
6.8 Bagageforsinkelse
Maks. forsikringssum
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7. Udvidet Årsrejse
Forsinket fremmøde:
transport, hotel og forplejning

Op til 15.000 kr.

Nødvendige ekstra udgifter.

Selvrisiko ved lejet bil, motorcykel
eller knallert

Op til 20.000 kr. Sikrede skal dog selv betale
de første 2.500 kr.

Op til 11.154 kr.

Erstatningsbil eller -motorcykel

Op til 25.000 kr., når skade på bil eller mc
ikke kan udbedres inden ferie

Ikke dækket. Tilbydes på bilforsikring.

Varigt mén, dødsfald, tandskade

Dækker ikke.

Tilvalgsdækning.

Overfald

Dækker.

Del af tilvalgsdækningen Ulykke.

Aflysning af offentligt arrangement
eller af planlagt besøg hos venner/
venner

Dækker ikke.

Dækket, når årsag er akut alvorlig sygdom,
tilskadekomst eller dødsfald.

Maks. forsikringssum ved afbestilling
af rejse

Maks. 45.000 kr. pr. sikret pr. rejse.

Maks. 84.629 kr. for de sikrede
tilsammen.

Erstatningsrejse
- maks. forsikringssum

Op til 45.00 kr. pr. sikret.

Op til rejsens pris for alle medforsikrede
rejseledsagere.

Ødelagte rejsedøgn
- maks. forsikringssum

Dækker med op til 45.000 kr. pr. person, for
skadelidte og 1 medforsikret rejseledsager.

Op til rejsens pris pr. dag for skadelidte og
1 medforsikret rejseledsager.

8. Ulykke

9. Afbestilling

FDM 91307s1 (10.19)

11.1.2 Erstatningsrejse og
Ødelagte rejsedøgn
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