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Her får du et overblik over, hvordan vores årsrejseforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere i vores vilkår, som du finder 
på jyske.dk. Vælger du en årsrejseforsikring hos os, kan du se din police på Min Side, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvor-
dan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Vores årsrejseforsikring er din sikkerhed for uforudsete udgifter, når du eller din husstand skal på private rejser. Dette gælder, uanset om 
rejsen går til et EU-land, eller om du skal rejse uden for EU, for den dækker i hele verden i op til 60 dage. Du kan kun købe årsrejseforsikring, 
hvis du også har din indboforsikring hos os.

Hvad dækker den?

Standarddækning
 9 Sygdom eller tilskadekomst under ferien, herun-

der hospitalsindlæggelse m.m.

 9 Lægebehandling

 9 Midlertidig tandbehandling

 9 Tilkaldelse og sygeledsagelse

 9 Hjemkaldelse

 9 Eftersøgning og redning

 9 Evakuering

 9 Forsinket fremmøde

 9 Bagageforsinkelse

 9 Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

 9 Hjemtransport af egen bil

 9 Erstatningsbil inden afrejse

 9 Ferieboligsikring

 9 Feriekompensation

 9 Ski-, sports- og andre aktive ferieformål.

Tilvalgsdækninger
 9 Afbestillingsforsikring med en sum på enten 

31.157 kr. eller 62.315 kr. (2022) pr. person pr. 
rejse.

Hvad dækker den ikke?

 8 Rejser som de danske myndigheder fraråder 

 8 Rejser med en varighed på mere end 60 dage

 8 Erhvervsrejser 

 8 Rejser, hvor du ikke har været helbreds-mæssigt sta-
bil i op til 2 mdr. inden afrejse, og hvor du ikke har fået 
en forhåndsgodkendelse 

 8 Rejser i forbindelse med nødhjælpsarbejde, erhvervs-
praktik eller guideskoleophold

 8 Skader der skyldes selvforskyldt beruselse eller under 
påvirkning af narkotika

 8 Krav der opstår direkte eller direkte som følge af 
strejke, lockout, arrest m.fl.

 8 Rejser i forbindelse med bjergbestigning

 8 Skader i forbindelse med planlagte kirurgiske indgreb 
og behandlinger, samt inddirekte følger af disse.

 8 Krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: 
konkurs, strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller 
andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed

 8 Hospitalsophold og lægebehandling ved indrejse i 
lande/områder, hvor der findes en epidemi/pandemi 
ifølge Statens Serum Institut og/eller WHO, dog dæk-
kes, hvis de sikrede er vaccineret imod sygdommen.

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 ! Ved dækning for tilkaldelse og sygeledsagelse dæk-
kes højst 2 personer.

 ! Bagageforsinkelse dækker max 1.000 kr. pr. døgn og i 
alt max 3.000 kr.

 ! Udgifter til tandlæge er begrænset til max 6.000 kr.

 ! Udgifter til fysioterapi er begrænset til max 15.000 kr.

 ! Udgifter til krisehjælp efter hjemkomst er begrænset 
til max 10.000 kr.
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Hvor er jeg dækket?

 9 Forsikringen dækker i hele verden i op til 60 dage – med undtagelse af:

• Områder/lande hvor Udenrigsministeriet i Danmark fraråder indrejse.

• Sydpolen, Nordpolen eller Antarktis.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal korrekte oplysninger om dig, dine genstande og evt. tidligere skader, når forsikringen oprettes. 

• Du skal checke, at der er sammenhæng mellem de oplyste informationer, og hvad der står på policen.

• Du skal betale dine forsikringer til tiden.

• Får du en skade, skal den anmeldes hurtigst muligt.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police og på Min Side. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, 
og vi fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler som udganspunkt én gang om året via Betalingsservice. I de fleste tilfælde kan du dog vælge, hvor ofte du vil 
betale fx månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. 

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige din forsikring uden gebyrer, hvis du eller dit nye forsikringsselskab sender en skriftlig opsigelse senest 1 
måned før hovedforfald. Du kan også opsige forsikringen inden for en løbende måned plus en måned, mod at du betaler 
et gebyr. Hvis du opsiger dine forsikringer inden for det første år, skal du betale et forhøjet gebyr.

Både du og forsikringsselskabet har mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det skal dog ske 
senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage.


