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Afbestillingsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: safeAway A/S har bemyndigelse til at etablere dækning for andre

forsikringsselskaber, samt behandle skader i samarbejde med eksterne 
skadebehandlere. For nærmere oplysninger om det/de selskab(er) der 
anvendes på netop din rejseforsikring, henvises til policen.

Du finder de gældende forsikringsbetingelser på www.safeaway.dk. Ligeledes fremsendes betingelserne sammen 
med policen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En afbestillingsforsikring, der tegnes og betales ved bestilling af en rejse (senest ved betaling af depositum eller 
hele rejsens pris).

Hvad dækker den?
Dit økonomiske tab, hvis der 
indtræffer en begivenhed, der 
betyder, at du må afbestille rejsen

Hvad dækker den ikke?
Beløb der overstiger forsikringssummen
i policen eller betingelserne
Afbestillinger der ikke står 
under ”Hvilke skader dækkes” i 
betingelserne

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Akut sygdom, tilskadekomst og hjemtransport dækkes indtil 50.000.000 kr. pr. person
Sygeledsagelse og tilkaldelse dækkes for op til 2 personer og i alt 20.000 kr.
Krisehjælp dækkes indtil 40.000 kr. pr. person
Forsinket fremmøde dækkes indtil 10.000 kr. pr. person
Ansvar ved personskade dækkes indtil 10.000.000 kr. pr. person
Ansvar ved tingskade dækkes indtil 5.000.000 kr. pr. person
Juridisk assistance i udlandet dækkes indtil 100.000 kr. pr. person
Tilbageholdelse dækkes indtil 100.000 kr. pr. person
Evakuering og terror dækkes indtil 100.000 kr. pr. person
Eftersøgning og redning dækkes indtil 100.000 kr. pr. person
Selvrisiko på 750 kr. pr. skadeanmeldelse (kan fjernes ved tilvalg)

Hvor er jeg dækket?
I Danmark

Hvilke forpligtelser har jeg?
· Forsikringen skal tegnes inden udrejse fra Danmark
· Du skal have ret til danske sundhedsydelser, samt være berettiget til det blå EU-kort ved rejser 

indenfor EU/EØS

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringens fulde præmie betales ved tegning af policen. Betalingen kan ske med debetkort, 
kreditkort eller MobilePay.

www.safeaway.dk
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Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringsperioden fremgår af policen (begge dage inklusive).

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Skriftligt til kontakt@safeaway.dk. Information om opsigelse og tilbagebetaling af den indbetalte
præmie fremgår af rejseforsikringsbetingelserne.

mailto:kontakt@safeaway.dk.Information

