ÅRSREJSEFORSIKRING
ENKELTPERSON ELLER HUSSTAND
Gælder i 1 år på alle ferierejser i Europa
Den enkelte rejse må vare op til 1 måned

SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

HVAD ER EUROPA?
Europa er her defineret som af den offentlige rejsesygesikring. Det vil sige:
Det geografiske Europa (indtil Uralbjergene), Grønland, Færøerne samt lande i
Mellemøsten og Nordafrika med kystlinje til Middelhavet, Jordan, De Kanariske
Øer, Madeira og Azorerne. Se listen over samtlige lande på www.gouda.dk.
Med en årsrejseforsikring er du dækket på alle ferierejser inden for Europa
i et helt år. Den enkelte rejse må vare op til 1 måned ad gangen. Du kan
tegne forsikringen for dig selv eller for hele husstanden.

HVAD ER EN HUSSTAND?
Hvis du tegner en årsrejseforsikring for hele husstanden, omfatter den dig,
din ægtefælle/samlever (I skal have samme folkeregisteradresse) og egne
medrejsende børn under 18 år.

HVORFOR SKAL JEG FORSIKRES, NÅR JEG HAR DET GULE KORT?
Det er rigtigt, at du med det gule kort er dækket for egen sygdom, men det
er ikke det samme som en rejseforsikring. Den offentlige rejsesygesikring
dækker dine udgifter ved sygdom og tilskadekomst samt evt. nødvendig
hjemtransport. Årsrejseforsikringen dækker blandt andet for, at du kan få en
pårørende tilkaldt eller selv kan rejse hjem, hvis der sker noget i din familie.

HVORNÅR GÆLDER MIN ÅRSREJSEFORSIKRING FRA OG TIL?
Årsrejseforsikringen dækker dig i et år fra den dato, du vælger at sætte den
i kraft. I princippet kan du vælge en hvilken som helst dato, men hvis du vil
have mest muligt ud af forsikringen, skal du sætte forsikringen i kraft, lige før
du rejser næste gang.

Derudover dækker årsrejseforsikringen en lang række andre ting, som den
offentlige rejsesygesikring ikke dækker. I denne tabel kan du se de forskellige dækninger.
DÆKNING

FORSIKRINGSSUMMER

FYSIOTERAPI OG KIROPRAKTIK

15.000

TANDLÆGEBEHANDLING

3.000

KRISEHJÆLP

Ubegrænset

EVAKUERING

50.000

EFTERSØGNING OG REDNING

100.000

LÆGELIG FEJLBEHANDLING

1.000.000

PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade

10.000.000
5.000.000
100.000

RETSHJÆLP

Ubegrænset

HJEMKALDELSE
TILKALDELSE

2 personer

LEDSAGELSE

2 personer

FORSINKET FREMMØDE

Ubegrænset

REJSEDOKUMENTER

2.500

SELVRISIKODÆKNING VED BAGAGESKADE

2.500

BAGAGEFORSINKELSE

500 pr. døgn/maks. 2.500

FERIEKOMPENSATION

40.000

PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (tillæg)

DÆKNING

8.000 pr. person/år,
maks. 16.000 pr. fam./ år.

PRIS

ENKELTPERSON/TILLÆG FOR BAGAGE

140/110

HELE HUSSTANDEN/TILLÆG FOR BAGAGE

280/200

I tilfælde af skade lægges forsikringsbetingelser nr. 721 til grund. Du kan læse betingelserne på
www.gouda.dk. Du kan også få dem hos dit rejsebureau eller hos Gouda.
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Når året er ved at være gået, sender vi dig et tilbud om forlængelse.
Forlængelse af årsrejseforsikringen sker altså ikke automatisk.

BESTILLING AF ÅRSREJSEFORSIKRING
FORSIKRINGSTAGER

Agentnr.:
(kun til internt brug)

Navn:
Personnr. (valgfrit):
Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.:

E-mail:

Forsikringen skal tegnes for:

Enkeltperson

Husstanden

Ønsker du at tegne tillæg for bagage:

Ja

Nej

Forsikringen skal træde i kraft fra og med: (DDMMÅÅ)
Pris:

Enkeltperson: 140 kr.
Husstand:
280 kr.

Enkeltperson inkl. bagage:
Husstand inkl. bagage:

250 kr.
480 kr.

HVILKEN FORSIKRING HAR DU BEHOV FOR?
Årsrejseforsikringen dækker dig på alle ferierejser inden for Europa i et helt år.
Den enkelte rejse må vare op til en måned ad gangen. Skal du på en anden
type rejse, skal du have en anden forsikring.
Du er ikke dækket af årsrejseforsikringen eller den offentlige rejsesygesikring, når:

• du arbejder eller studerer på (noget af) din rejse i Europa
• du er på ferie i længere tid end 1 måned i Europa
• du rejser uden for Europa.
Er du i tvivl, om din årsrejseforsikring dækker dig på din næste rejse? Så
spørg hos dit rejsebureau eller hos Gouda Rejseforsikring.

Klip siden af, og send den til dit rejsebureau eller Gouda Rejseforsikring.
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GOUDA REJSEFORSIKRING – SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER
Gouda Rejseforsikring er et af Danmarks største rejseforsikringsselskaber. Vi har været i Danmark siden 1994, men har rødder, der går meget
længere tilbage. Vi er en del af den hollandske forsikringskoncern Goudse
Schadeverzekeringen N.V., der har solgt forsikringer siden 1924 – og som i
dag sælger rejseforsikringer i mere end 40 lande.
I Danmark beskæftiger vi os udelukkende med rejseforsikringer – så vi ved,
hvad vi taler om, og derfor mener vi det, når vi lover dig sikkerhed ud over
alle grænser.
GOUDA ALARMCENTRAL – HJÆLP VERDEN RUNDT, DØGNET RUNDT
Gouda Alarmcentral er vores egen døgnbemandede alarmcentral, som med
base i København hjælper rejsende verden over. En kompetent medarbejderstab sidder ved telefonerne, og vi har danske læger, sygeplejersker og
kriseteam, som er klar til at rykke ud over hele verden.
Alarmcentralen giver dig hurtig og effektiv hjælp på et sprog, du kan forstå
– og hjælpen er klar døgnet rundt, året rundt, verden rundt.

E-mail: gouda@gouda.dk
CVR-nr.:
18 21 45 71
www.gouda.dk
Filial af:
CVR-nr.:Schadeverzekeringen
18 21 45 71
Goudse
N.V.
Filial af:Holland
Gouda,
Goudse 12404
Schadeverzekeringen N.V.
Reg.nr.:
Gouda, Holland
Reg. nr. 12404

coma reklame 8618 3412 • 25922x 0510

Gouda Rejseforsikring
Sejrøgade 7
2100 København Ø
Gouda Rejseforsikring
Tlf.: 88 20 88 20
Røade 1
Fax:
20 88 21 Ø
210088København
E-mail:
gouda@gouda.dk
Tlf.: 70 25 60 60
www.gouda.dk
Fax: 70 25 60 61

www.coma.dk
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