Oversigt over garantierne
Afbestillingsforsikring
Garantierne
Antallet af dækket rejse
Dækning aflysning af rejsen

1
100% af prisen ferie pr. bungalow

Tilbagebetaling af ændring gebyr på justering

100% af afgiften, ændring

af datoen for
Afbrydelsegaranti for Rejser og Aktiviteter

AnDelen af nætter og aktiviteter, der er
tilbage fra dagen for den tidlige afbrydelse af
rejsen og/eller aktiviteter, indtil den sidste
dag i rejsens løbetid

Sygdom (inklusive allerede eksisterende sygdomme), ulykke, dødsfald eller akut
organtransplantation (som modtager eller donor) hvad angår:
•

Sikrede;

•

Et Familiemedlem , der normalt bor under forsikringstagers tag, dennes forældre eller
slægtninge til og med 3. led;

•

Den person, der er designeret forældremyndighed over mindreårige eller værgemål over
handicappede, Du er ansvarlig for

•

en person som forsikringstager skulle bo hos gratis i udlandet

Alvorlige skader i forsikringstagers hjem, fritidsbeboelse eller erhverslokaler
Afskedigelse af Sikrede.
Påbegyndelse af et job med en varighed på mindst 3 måneder i træk i en ny virksomhed
Indkaldelse af Sikrede til at møde som part, vidne eller nævning i en retssag eller en sag, der
behandles af en anden offentlig myndighed
Udlevering af et barn til Sikrede med henblik på adoption
Uventet fejl ved udstedelse af visum til Sikrede, uden at der foreligger begrundelse herfor.
Tilfælde hver forsikringstager af lægelige årsager ikke kan få de nødvendige vaccinationer til
rejsen
Medicinske komplikationer ved graviditet eller medicinske forstyrrelser ved graviditet hos
forsikringstager eller et medlem af vedkommendes familie indtil 3. led
Forsikringstagers graviditet eller vedkommendes rejseledsagers graviditet, såfremt rejsen skulle
finde sted inden for de sidste 3 måneder i graviditeten, og graviditeten ikke var kendt på
tidspunktet for bestillingen af rejsen
Erhvervelse af ny bolig eller underskrivelse af lejemål inden for 30 dage før den planlagte
afrejsedato
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Arbejdsgiverens økonomisk begrundede afskedigelse af forsikringstager og/eller dennes
ægtefælle, såfremt afskedelsen fandt sted efter dækningens ikrafttræden og efter bestillingen
af rejsen
Afbestilling af ferie, som forsikringstager allerede har fået godkendt af sin arbejdsgiver, pga.
sygdom, ulykke eller dødsfald gældende for den kollega, der skulle afløse forsikringstager i
ferien
Den absolut nødvendige tilstedeværelse af forsikringstager og/eller dennes ægtefælle, der er i
liberalt erhverv eller selvstændig, efter at den person, som skulle afløse forsikringstager under
dennes ferie, ikke er disponibel pga. sygdom, ulykke eller dødsfald
Forsikringstagers jobmæssige forflyttelse, såfremt denne gør det nødvendigt for forsikringstager
at flytte, og på betingelse af at flytningen er foretaget efter dækningens begyndelsesdato og
efter rejsebestillingen, og forflyttelsen umuliggør rejsen
Indkaldelse af forsikringstager og/eller dennes ægtefælle til humanitær bistand eller
militæropgave
Omeksamen ved slutningen af skole- eller universitetsåret som ikke kan udskydes
Forsikringstagers skilsmisse
Forsikringstagers separation
Home-jacking eller car-jacking af et køretøj tilhørende forsikringstager
Tab eller komplet immobilisering af et privat køretøj, som tilhører forsikringstager og/eller
dennes ægtefælle, som følge af trafikuheld, tyveri eller brand i ugen inden afrejsedatoen
Manglende ombordstigning (station, havn, lufthavn) pga. komplet immobilisering af
forsikringstagers køretøj på afrejsedatoen som følge af trafikuheld under transport til
ombordstingingsstedet (station, havn, lufthavn)
Tyveri af visum eller pas, uden hvilke forsikringstager, pågældendes ægtefælle eller
medrejsende slægtning indtil 2. led ikke kan rejse, indtil 7 dage før afrejsedatoen
Din hunds, kats eller hests dødsfald indtil 7 dage før din afrejsedato
Uforudset udsættelse af forsikringstager fra vedkommendes lejebolig, såfremt opsigelsen af
lejemålet ikke var kendt på tidspunktet for rejsebestillingen
Uforudset udsættelse fra hvilehjem af slægtning indtil 2. led, såfremt udsættelsen ikke var kendt
på tidspunktet for rejsebestillingen
Bortløben, kidnapning, bortførelse eller forsvinden
Aflysning af bryllupsrejse som følge af aflysning af forsikringstagers bryllupsceremoni
Denne tabel indeholder en oversigt over vores ydeevne og er ikke bindende. Alle oplysninger om vores
resultater kan findes i generelle vilkår og betingelser.
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