Enkeltrejseforsikring
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 enkeltrejseforsikring, der tegnes fra udrejsedagen fra Danmark til hjemkomstdagen (maksimalt 365 dage).
Forsikringen dækker erhvervs-, ferie- og studierejser.

Hvad dækker den?

Akut sygdom, tilskadekomst og
hjemtransport
Sygeledsagelse og tilkaldelse
Krisehjælp
Forsinket fremmøde
Ansvar, person- og tingskade
Juridisk assistance
Tilbageholdelse
Evakuering og terror
Rådgivning
Eftersøgning og redning

Hvad dækker den ikke?

Eksisterende og kroniske lidelser
Personer der er fyldt 71 år ved udrejse
Ansvar i kontrakt-, erhvervs- og
arbejdsforhold
Grov uagtsomhed (herunder selvmord
og selvmordsforsøg)
Alkohol-, narkotika- og/eller
medicinmisbrug
Deltagelse i videnskabelige
ekspeditioner og professionel
sportsudøvelse
Selvforskyldt beruselse, når det er
medvirkende årsag til skaden
Skisport udøvet i mere end 25% af de
dage, du er udrejst

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 det valgte geografiske dækningsområde, der fremgår af policen.
Dækker ikke lande/områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser. Findes der ikke en dansk
rejsevejledning til det pågældende land, refereres der til British Foreign Office’s Travel Advice

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
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Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringens fulde præmie betales ved tegning af policen. Betalingen kan ske med debetkort,
kreditkort eller MobilePay.

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.
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