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Oversigt over garantierne 

 

Rejseassistance 

Garantierne Maksima 

Lægehjælp 

Lægeudgifter i udlandet Faktiske omkostninger  

(akut tandlægebehandling: maks. 500€) 

Lægeudgifter i oprindelseslandet Maks. 1.000€ 

Ledsager patienten eller tilskadekomne Faktiske omkostninger 

Overførsel/hjemtransport Faktiske omkostninger 

Forsendelse af briller, proteser, medicin Faktiske forsendelsesomkostninger 

Hospitals personens besøg Hotel gebyr 65€ per værelse per nat med et 

maksimum på 500€ 

Børnehjem og akkompagnement • Faktiske rejseudgifter  

• Hotel gebyrer Maks. 125€ 

Forlængelse af ophold på et hotel som følge af 

sygdom eller ulykke 

ForLænget ophold på Hotel Maks. 500€ 

Begravelsesudgifter Kiste/urn Maks.620€ 

Rejse fællernes tidlige tilbagevenden Faktiske omkostninger 

Erstatningschauffør Faktiske omkostninger 

Transport/hjemsendelse af bagage Faktiske omkostninger 

Videregivelse af hastebeskeder Faktiske omkostninger 

Forlængelse af udlandsopholdet som følge af 

en naturkatastrofe 

Maks. 450€ 

Øvrig BISTAND 

Tab eller tyveri af rejsedokumenter og billetter 

i udlandet 

Faktiske omkostninger 

Tab eller tyveri af bagage Faktiske omkostninger 

Tidlig tilbagevenden i tilfælde af indlæggelse i 

hjemlandet a fen slægtning 

Faktiske omkostninger 

Tidlig tilbagevenden af en slægtninges død Faktiske omkostninger 

Tidlig tilbagevenden til alvorlig katastrofe 

derhjemme 

Faktiske omkostninger 

Penge til rådighed i udlandet Maks. 2.500€ 

Tolkehjælp Faktiske omkostninger 

Skader på lejet feriehus og tab af nøgler Maks. 500€ (fritagelse 25€) 
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Cykel- og motorcykelhjælp Faktiske omkostninger 

Bagage 

Forsinket levering af bagage Maks. 125€ 

Bortkomst, beskadigelse og tyveri af bagage Maks. 5.000€ (fritagelse 30€/fil) 

Vintersport 

Refusion i tilfælde af brud på dit ski og 

snowboard-udstyr 

Maks. 250€ 

Refusion i tilfælde af brud på lejet ski og 

snowboard-udstyr 

Maks. 250€ 

Refusion af liftkort, skilektioner og skiudstyr, 

der er lejet som følge af ulykke 

Maks. 250€ 

Vejhjælp 

Reparationsassistance/Bugsering/Transport til 

forsikrede og passagerer i oprindelseslandet 

Faktiske omkostninger 

Reparation/Bugsering/Transport til de 

forsikrede og passagerer i udlandet i tilfælde af 

immobilisering af køretøjet i mindre end 1 dag 

Faktiske omkostninger 

Afsendelse af reservedele Faktiske omkostninger 

Indkvartering og eller transport af forsikrede i 

afventning af reparationer, der varer mere end 

1 dag 

Inden for en grænse på 400€ for føreren og 

€100 for hver passager 

Tilbagesendelse af køretøjet, der er 

immobiliseret i mere end 2 dage i udlandet 

Faktiske omkostninger (1 Hotel Night inden for 

den grænse på 65€) 

Tilbagesendelse af køretøjet, der har stået 

stille i mere end 2 dage i udlandet 

• Faktiske omkostninger 

• I tilfælde af fortsættelse af din rejse, vil 

vi refundere dig inden for grænsen på 

€400 for føreren og €100 for hver 

passager, der rejser i det låste køretøj.  

• I tilfælde af udlejningsbiler, er dette 

beløb begrænset til udgifterne til 

transport af immobiliserede passagerer 

i en periode på højst 48 timer. 

Bistand i tilfælde af tyveri af det forsikrede 

køretøj 

• Hvis du venter på det beskadigede 

køretøj, der skal repareres på stedet: 

inden for en grænse på 400€ for 

føreren og 100€ for hver passager, der 

rejser i det immobiliserede køretøj.  

• Når køretøjet ikke er inddrevet: Hvis du 

fortsætter din rejse, vil vi refundere dig 

inden for en frist på 400€ for 

chaufføren og 100€ for hver passager, 

der rejser i det immobiliserede køretøj. 

I tilfælde af udlejningsbiler, er dette 

beløb begrænset til udgifterne til 

transport af immobiliserede passagerer 

i en periode på højst 48 timer. 
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• til fjernelse af det reparerede køretøj, 

hvis du ikke længere er på stedet: 

billet + en nat på Hotel Max 65€. 

Udgifter til opbevaring af køretøjet Faktiske omkostninger (maks. 10 dage) 

Transport/hjemtransport af bagage Faktiske omkostninger 

Transport/hjemtransport af kæledyr (hunde og 

katte) 

Faktiske omkostninger 

Assistance vedrørende anhængervogne og 

campingvogne 

Faktiske omkostninger (Hotel gebyrer for 1 nat 

Maks. €65) 

Transport/Hjemtransport af en lystbåd Faktiske omkostninger 

Cykel bistand 

Reparation – borttransport af cyklen Faktiske omkostninger 

Assistance i tilfælde af cykeltyveri Faktiske omkostninger 

Opbevaring af cyklen Maks. 7 dage 

Hjemrejse og ledsagelse af børn Faktiske omkostninger 

 

Denne tabel indeholder en oversigt over vores ydeevne og er ikke bindende. Alle oplysninger om vores 

resultater kan findes i generelle vilkår og betingelser. 


