
 

 

 

 

Denne brochure erstatter ikke forsikringsbetingelserne. Venligst læs nedestående dækninger og undtagelser. 

Forsikringstype:  

Rejseforsikring 

 Hvad er dækket? 

Udgifter til hospitals- og lægebehandling  

 Udgifter til hospitals- og lægebehandling ved akut 
opstået sygdom og tilskadekomst under rejsen: 
Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter.  

 Hjemtransport til Danmark pga. akut opstået 
sygdom eller tilskadekomst: Forsikringssum: 
rimelige og nødvendige udgifter.  

 Transport til hospital: Forsikringssum: rimelige og 
nødvendige udgifter. 

 Begravelse/hjemtransport ifm. dødsfald.  
Forsikringssum: DKK 225.000 

 

Rejseulykke 

 Varig invaliditet: Forsikringssum DKK 300.000 

 Dødsfald: Forsikringssum DKK 300.000 

 

Afbestilling , rejseafbrydelse og hjemkaldelse 

 Afbestilling. Forsikringssum: Omkostninger til 
flybilletter. Dog maks. DKK 37.000 

 Rejseafbrydelse: Forsikringssum: Rimelige og 
nødvendige udgifter, dog maks. DKK 37.000 

 Hjemkaldelse: Forsikringssum: Rimelige og 
nødvendige udgifter, dog maks. DKK 37.000 

 

Forsinket fremmøde og flyforsinkelse 

 Flyforsinkelse: Forsikringssum: DKK 185 pr. 
person pr. time, maks. DKK 3.700 

 Forsinket fremmøde: Forsikringssum : Rimelige 
og nødvendige udgifter, maks. DKK 15.000 

 

Bagage 

 Bortkomst, tyveri eller beskadigelse: 
Forsikringssum: maks. DKK 7.500, selvrisiko 
DKK 370 

 Forsinket bagage: Forsikringssum: DKK 3.700 
efter 6 timer 

 

Rejseassistance 

  Hvad er ikke dækket? 

 Ulykkestilfælde som skyldes strejke, borgerlige 
uroligheder, lukning af grænser, krigshandlinger 
eller myndighedsindgreb og epidemier.  

 Ulykke eller tilskadekomst som skyldes 
forsikredes forsætlige handling 

 Rejser til eller i Afghanistan, Cuba, og Liberia  

 Forsikringsbegivenheder indtruffet under 
ekspeditioner til polarområder og uudforskede 
områder 

  Sygdomme, der var til stede ved tegningen af 
forsikringen og et deraf følgende 
behandlingsbehov, og sygdomme, der er blevet 
behandlet inden for de seneste seks måneder 
før afrejsen og et deraf følgende 
behandlingsbehov. Disse begrænsninger gælder 
også for følgerne af ulykkestilfælde. 

 Følger af graviditet inden for 1 måned før 
forventet fødsel. 

 Forsikringsbegivenheder, der uanset 
sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af 
forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under 
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af 
narkotika eller andre lignende giftstoffer samt 
ved misbrug af medicin 

 Deltagelse i kriminelle handlinger 

 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af 
selvforsvar 

 Deltagelse i professional sport, dog er 
sportsudøveren omfattet af rejseforsikringen 
under transporten.  

 Deltagelse i motorløb af enhver art 

 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede 
som fører eller passager under kørsel på 
motorcykel eller scooter. 

 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede 
som besætningsmedlem under flyvning i 
luftfarttøjer 

 Forsikringsbegivenheder forårsaget af en 
offentlig transportørs konkurs. 

 

 Rejser, hvor det primære formål er medicinsk 
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 Rejseassistance: Bl.a. henvisning til 
lægebehandling 

 

Andet 

 Privatansvar Forsikringssum: maks. DKK 
745.000 

 Udgifter til retshjælp: Forsikringssum: DKK 
75.000 

 

behandling 

 Konfiskering eller beslaglæggelse af bagage af 
told eller anden myndighed 

 

 

  
 Restriktioner 

! Rejser I bopælslandet 

! Forsikringen dækker rejsende under 70 år på 
afrejsedagen 

! Kun personer med et gyldigt dansk sundhedskort 
(er berettiget til ydelser i henhold til Lov om 
offentlig sygesikring), der er gyldigt på 
afrejsetidspunktet, eller at du på grund af 
udlandsrejse midlertidigt frameldes Folkeregistret i 
Danmark, kan tegne denne rejseforsikring. 

! Ved tyveri/røveri skal du senest 24 timer efter 
tyveriet /røveroet anmelde det til de lokale 
politimyndigheder 

! Får du en skade, skal du hurtigst muligt anmelde 
den til AIG 

! Du skal give os korrekte oplysninger, når du 
opretter forsikringen 

! Du skal følge sikkerhedsforskrifterne og til enhver 
tid holde din bagage under opsyn 

 

     
 Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker rejser i hele verden, dog ikke rejser til, i, via eller på anden måde relateret til følgende lande: 
Cuba, Liberia, Iran, Syrien, Nordkorea og Krimhalvøen. 

  

 Hvad er mine forpligtigelser?  

— Læs forsikringsbetingelserne og  forsikringspolicen. Gem policen, som vil blive tilsendt på mail.  

— Du skal følge sikkerhedsforskrifterne og til enhver tid holde din bagage under opsyn. 

— Når du anmelder en skade, skal du medsende al nødvendig dokumentation og originale kvitteringer til AIG. 

— Hvis der er tale om tyveri, skal du politianmelde hændelsen, ved flyforsinkelse skal du dokumentere forsinkelsen med 
en flight report fra luftfartsselskabet, ligeledes skal bagageforsinkelse og –beskadigelse dokumenteres ved P.I.R. 
rapport fra luftfartsselskabet. 

  
 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

 Forsikringspræmien betales sammen med billetten, på samme måde og på samme betingelser. Ved  betaling er AIG, 

 der opkræver præmien.  

  
 Hvornår træder forsikringen ikraft og hvornår udløber den? 

Forsikringen dækker i den periode, der fremgår af forsikringspolicen. 

 Afbestillingsforsikringen træder i kraft den dato forsikrede booker og køber rejsen. Dækning ophører, når forsikrede 
forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Øvrige dækninger træder ikraft ,når forsikrede forlader sin 
bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen, alt efter hvad der sker sidst.   

  



 Hvordan opsiger jeg forsikringen? 

Forsikringen udløber automatisk og der kræves ikke noget opsigelsesbrev. 

Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. 
Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette AIG om, at du har fortrudt forsikringsaftalen. 

Fortrydelsen skal sendes til: 

AIG Europe S.A. 

Osvald Helmuths Vej 4 

2000  Frederiksberg 

Eller email: rejse@aig.com 
 
 
 

 


