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Årsrejseforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: LB Forsikring A/S    FT-nr.:  53040         
Produkt: Årsrejseforsikring

Hvad dækker den?

Forsikringen dækker private ferier og 
studierejser. Forsikringen dækker også den 
private del af rejser, hvor du kombinerer en ferie 
med en erhvervsrejse. Skirejser er dækket.  
Vi erstatter rimelige og nødvendige ekstra 
udgifter. Nedenfor kan du se, hvad forsikringen 
bl.a. kan dække.

STANDARD:

✓	 24 timers alarmcentral
✓	 Sygdom: forsikringen dækker behandling og 

undersøgelse af akut sygdom og tilskadekomst. 
Vi erstatter med op til 1.250 kr. pr. person pr. 
døgn og transport til og fra hospital, som vi 
erstatter med op til 1.000 kr. i alt

✓	 Ødelagte feriedage: vi erstatter ødelagte feriedage 
for op til 2 sikrede med op til 45.000 kr. pr. 
person, når en sikret pga. sygdom/tilskadekomst 
skal være i ro indendørs eller ikke kan deltage i en 
planlagt sportsaktivitet på en sportsferie

✓	 Vi erstatter rejsens pris med op til 45.000 kr. 
pr. person for alle medrejsende sikrede, hvis en 
sikret pga. sygdom/tilskadekomst er indlagt på 
hospitalet i mere end halvdelen af ferien 

✓	 Hjemkaldelse: forsikringen dækker hjemkaldelse 
pga. nærmeste pårørendes død og alvorlige sygdom

✓	 Sygeledsagelse og tilkaldelse for 3 personer: 
forsikringen dækker ekstra udgifter til 
transport og ophold ved akut alvorlig sygdom/
tilskadekomst eller død. Vi erstatter alle udgifter 
bortset fra hotelophold, som vi erstatter med op til 
1.250 kr. pr. person pr. døgn og transport til og fra 
hospital, som vi erstatter med op til 1.000 kr. i alt

✓	 Bagage: forsikringen dækker din bagage ved tyveri 
med op til 15 % af den sum, der står på din police

✓	 Forsinkelse: Vi erstatter med op til 15.000 kr. pr. 
person, hvis du ikke når dit fly, fordi et tidligere fly 
eller andet offentligt transportmiddel er forsinket

✓	 Forsinkelse: forsikringen dækker, hvis din 
rejsetid forlænges i med mere end 5 timer, fordi 
flyet eller andet offentligt transportmiddel er 
forsinket. Forsikringen har maksimumbeløb pr. 
døgn og pr. person og vi erstatter med højst 
20.800 kr. i alt 

✓	 Evakuering: Vi erstatter evakuering med op til 
100.000 kr. i alt

✓	 Flere andre dækninger. Se vilkår
Afbestilling: forsikringen dækker afbestilling af 
din rejse ved akut sygdom eller tilskadekomst 
og i visse andre. Vi erstatter ikke-refunderbare 
beløb, du har betalt op til 45.000 (TILVALG)

EKSTRA TILVALG:

Forlænget rejseperiode: forsikringen dækker 
private ferierejser og studierejser i op til 1 år. 
Der er ikke dækning for ødelagte feriedage og 
erstatningsrejse

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores rejseforsikring. Du kan se mere om forsikringen og os på lb.dk, bauta.dk og runa.dk. Vælger 
du at købe en rejseforsikring, får du vilkår og en police, der tilsammen er den fulde aftale mellem dig og LB Forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Rejseforsikringen er et tillæg til din Indboforsikring og dækker din og din husstands private ferier og studierejser på op til 60 dage i hele verden

Gælder fra 1. oktober 2018

Hvad dækker den ikke?

Forsikringen dækker kun de rejser, der står på 
policen eller i vilkår. Det betyder fx:

✘	 Forsikringen dækker ikke personer, der ikke er en 
del af din husstand

✘	 Forsikringen dækker ikke rejser, der varer 
længere end 60 dage, medmindre du har købt 
Forlænget rejseperiode)

✘	 Forsikringen dækker ikke erhvervsrejser og 
behandlingsrejser

✘	 Afbestilling: forsikringen dækker ikke rejser, du 
har bestilt, før du købte afbestillingsforsikring 
ikke er dækket, medmindre det er aftalt med os, 
fx ved skift af forsikringsselskab

Er der nogen begrænsninger  
i dækningen?

Forsikringen dækker ikke skader, der er undtaget 
på policen eller i vilkårene. Der gælder fx:

 ! Forsikringen dækker ikke forværring af 
bestående sygdom eller skade, hvis din tilstand 
ikke stabil god fase de sidste to måneder inden 
afrejse

 ! Forsikringen dækker ikke, når du rejser til lande, 
hvor udenrigsministeriet fraråder indrejse
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker uden for Danmark i hele verden ved afrejse fra og hjemrejse til Danmark. Ferierejser i Danmark 
er dækket, hvis ferien foregår i lejet feriebolig og strækker sig over mindst to overnatninger. Dækningen i Danmark 
kan omfatte ødelagte feriedage, erstatningsrejse og afbestilling.

Hvad er mine forpligtelser?

Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen. Du skal betale til tiden og straks anmelde 
skader til os. Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler rejseforsikringen sammen med din indboforsikring. Køber du en rejseforsikring, efter du har købt din 
indboforsikring, får du en ny betalingsaftale, der gælder for begge forsikringer.

Hvornår dækker forsikringen fra og til?

Forsikringen dækker fra den dag, vi har aftalt. Herefter løber den et år ad gangen, indtil du opsiger den. Vi kan 
opsige eller ændre forsikringen med 30 dages varsel, til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en 
skade. 

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du har 14 dages fortrydelsesret. Fristen begynder, når du har modtaget en skriftlig besked fra os om, at 
forsikringen er startet. Du fortryder ved at sende os skriftlig besked inden fristens udløb. 
Du kan herefter altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Har du haft en skade, har 
du også ret til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.


