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Topdanmark Forsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens 
vilkår. Du finder dem på www.sydbank.dk/privat/daglig-oekonomi/rejseforsikring/skade.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.  
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt.  

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Med en Sydbank Mastercard Rejseforsikring får du dækning ved rejser op til 30 dage i træk. Du får fx rejsehjælp døgnet rundt, 
hvis du bliver syg, kommer til skade eller har brug for anden hjælp i udlandet. 
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Mastercard Gold rejseforsikring

 
Hvad dækker den? 

 Sygdom og lægeudgifter

 Hjemtransport

 Sygeledsagelse og tilkald

 Hjemkaldelse

 Overfald 

 Leje af anden feriebolig

 Afbestillingsforsikring

 Erstatningsrejse og feriekompensation

 Kompensation for mistet formål for fysisk aktivitet

 
Tilvalg

• Mulighed for tilkøb af flere rejsedage

• Udvidelse af afbestillingsforsikring

 
Hvad dækker den ikke? 

Her er nogle eksempler på,  
hvad forsikringen ikke dækker:

 Bagage og Flyforsinkelse

 Rejser udenfor Europa

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 Hvis du har en kronisk eller eksisterende 
sygdom, som ikke er stabil, eller hvis du har 
været syg eller er kommet til skade for nylig, er 
du som udgangspunkt ikke dækket for dette, da 
forsikringen tager forbehold for dette. Søg om 
forhåndsvurdering for at vide om eller hvordan 
forsikringen dækker på din rejse.

 Forsikringen dækker op til de beløb, der fremgår af 
forsikringsvilkårene

 Privatkort: Dækker kun ferierejser 
Businesskort: Dækker ferierejser for alle sikrede. 
Businessrejser dækkes kun for kortholder.

Gældende fra 1. maj 2018
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Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: Sydbank i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S

Produkt: Rejseforsikring                FT-nr.:  52009 Danmark  
     

http://www.sydbank.dk/privat/daglig-oekonomi/rejseforsikring/skade


Topdanmark Forsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

 
Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i hele Europa

Mastercard Gold rejseforsikring

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen følger automatisk med, når du har 
Sydbank Mastercard med forsikring.

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Hvis du har brug for ikke-akut hjælp før eller efter 
rejsen, kan du anmelde skader på www.sydbank.dk 
eller ringe til Rejseskade på telefon +45 44 74 70 61

Hvis du har brug for akut hjælp, mens du er på rejse, 
kan du kontakte Rejsehjælp på +45 44 74 50 00 eller 
e-mail: travel@topdanmark.dk

 
Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen dækker, fra dit Mastercard er bestilt, og 
så længe kortet er aktivt.

 
Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen ophører samtidig med ophævelsen 
af Sydbank Mastercard-kortaftalen, uanset om 
kortaftalen ophæves af Sydbank eller af kortholder.
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Topdanmark Forsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens 
vilkår. Du finder dem på www.sydbank.dk/privat/daglig-oekonomi/rejseforsikring/skade.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.  
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt.  

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Med en Sydbank Mastercard Rejseforsikring får du dækning ved rejser op til 60 dage i træk. Du får fx rejsehjælp døgnet rundt, 
hvis du bliver syg, kommer til skade eller har brug for anden hjælp i udlandet. 
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Mastercard Gold Plus rejseforsikring

 
Hvad dækker den? 

 Sygdom og lægeudgifter

 Hjemtransport

 Sygeledsagelse og tilkald

 Hjemkaldelse

 Overfald 

 Leje af anden feriebolig

 Afbestillingsforsikring

 Erstatningsrejse og feriekompensation

 Kompensation for mistet formål for fysisk aktivitet

 Krisehjælp

 Tilkald ved særlige forhold

 Evakuering

 Eftersøgning

 Redning

 Kaution og advokatomkostninger

 Privatansvar

 Retshjælp

 Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs (ferie)

 Bagage

 Bagageforsinkelse

 Forsinket fremmøde

 Flyforsinkelse og indstillet fly

 Ulykke

 
Tilvalg

• Mulighed for tilkøb af flere rejsedage

• Udvidelse af afbestillingsforsikring

 
Hvad dækker den ikke? 

Her er nogle eksempler på,  
hvad forsikringen ikke dækker:

 Forsikringen dækker ikke skader, der sker direkte 
eller indirekte som følge af tilstanden i et område, 
hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til 

 Ulykkesforsikringen dækker ikke skader efter 
bjergbestigning, faldskærmsudspring, og klatring 
med udstyr

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 Hvis du har en kronisk eller eksisterende 
sygdom, som ikke er stabil, eller hvis du har 
været syg eller er kommet til skade for nylig, er 
du som udgangspunkt ikke dækket for dette, da 
forsikringen tager forbehold for dette. Søg om 
forhåndsvurdering for at vide om eller hvordan 
forsikringen dækker på din rejse.

 Forsikringen dækker op til de beløb, der fremgår af 
forsikringsvilkårene

 Privatkort: Dækker kun ferierejser 
Businesskort: Dækker ferierejser for alle sikrede. 
Businessrejser dækkes kun for kortholder.

Gældende fra 1. maj 2018
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Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: Sydbank i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S

Produkt: Rejseforsikring                FT-nr.:  52009 Danmark  
     

http://www.sydbank.dk/privat/daglig-oekonomi/rejseforsikring/skade


Topdanmark Forsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

 
Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i hele Verden

Mastercard Gold Plus rejseforsikring

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen følger automatisk med, når du har 
Sydbank Mastercard med forsikring.

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Hvis du har brug for ikke-akut hjælp før eller efter 
rejsen, kan du anmelde skader på www.sydbank.dk 
eller ringe til Rejseskade på telefon +45 44 74 70 61

Hvis du har brug for akut hjælp, mens du er på rejse, 
kan du kontakte Rejsehjælp på +45 44 74 50 00 eller 
e-mail: travel@topdanmark.dk

 
Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen dækker, fra dit Mastercard er bestilt, og 
så længe kortet er aktivt.

 
Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen ophører samtidig med ophævelsen 
af Sydbank Mastercard-kortaftalen, uanset om 
kortaftalen ophæves af Sydbank eller af kortholder.
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Topdanmark Forsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens 
vilkår. Du finder dem på www.sydbank.dk/privat/daglig-oekonomi/rejseforsikring/skade.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.  
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt.  

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Med en Sydbank Mastercard Rejseforsikring får du dækning ved rejser op til 60 dage i træk. Du får fx rejsehjælp døgnet rundt, 
hvis du bliver syg, kommer til skade eller har brug for anden hjælp i udlandet. 
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Mastercard Platinum rejseforsikring

 
Hvad dækker den? 

 Sygdom og lægeudgifter

 Hjemtransport

 Sygeledsagelse og tilkald

 Hjemkaldelse

 Overfald 

 Leje af anden feriebolig

 Afbestillingsforsikring

 Erstatningsrejse og feriekompensation

 Kompensation for mistet formål for fysisk aktivitet

 Krisehjælp

 Tilkald ved særlige forhold

 Evakuering

 Eftersøgning

 Redning

 Kaution og advokatomkostninger

 Privatansvar

 Retshjælp

 Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs (ferie)

 Bagage

 Bagageforsinkelse

 Forsinket fremmøde

 Flyforsinkelse og indstillet fly

 Ulykke

 Erstatningsbil

 Tillæg til lejebils kaskoforsikring

 Dækning af selvrisiko ved leje af bil

 Erstatningsmedarbejder (kun Businesskort)

 

 
Hvad dækker den ikke? 

Her er nogle eksempler på,  
hvad forsikringen ikke dækker:

 Forsikringen dækker ikke skader, der sker direkte 
eller indirekte som følge af tilstanden i et område, 
hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til 

 Ulykkesforsikringen dækker ikke skader efter 
bjergbestigning, faldskærmsudspring, og klatring 
med udstyr

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 Hvis du har en kronisk eller eksisterende 
sygdom, som ikke er stabil, eller hvis du har 
været syg eller er kommet til skade for nylig, er 
du som udgangspunkt ikke dækket for dette, da 
forsikringen tager forbehold for dette. Søg om 
forhåndsvurdering for at vide om eller hvordan 
forsikringen dækker på din rejse.

 Forsikringen dækker op til de beløb, der fremgår af 
forsikringsvilkårene

 Privatkort: Dækker kun ferierejser 
Businesskort: Dækker ferierejser for alle sikrede. 
Businessrejser dækkes kun for kortholder.

Gældende fra 1. maj 2018
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Selskab: Sydbank i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S

Produkt: Rejseforsikring                FT-nr.:  52009 Danmark  
     

Tilvalg

• Mulighed for tilkøb af flere rejsedage

• Udvidelse af afbestillingsforsikring

http://www.sydbank.dk/privat/daglig-oekonomi/rejseforsikring/skade


Topdanmark Forsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

 
Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i hele Verden

Mastercard Platinum rejseforsikring

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen følger automatisk med, når du har 
Sydbank Mastercard med forsikring.

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Hvis du har brug for ikke-akut hjælp før eller efter 
rejsen, kan du anmelde skader på www.sydbank.dk 
eller ringe til Rejseskade på telefon +45 44 74 70 61

Hvis du har brug for akut hjælp, mens du er på rejse, 
kan du kontakte Rejsehjælp på +45 44 74 50 00 eller 
e-mail: travel@topdanmark.dk

 
Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen dækker, fra dit Mastercard er bestilt, og 
så længe kortet er aktivt.

 
Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen ophører samtidig med ophævelsen 
af Sydbank Mastercard-kortaftalen, uanset om 
kortaftalen ophæves af Sydbank eller af kortholder.
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