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Dækningsoversigt
Dækninger

Indhold

Mastercard
Gold

Mastercard
Gold Plus

Mastercard
Platinum

Tilvalg

Basisdækninger
Sygeledsagelse

Dækker udgifter til, at en person kan ledsage dig hjem, hvis du f.eks. bliver
alvorligt syg på din rejse.

Tilkaldelse

Dækker udgifter til, at pårørende kan rejse til dig på feriestedet, hvis du
f.eks. bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade på din rejse.

Sygdom og tilskadekomst

Dækker sygeudgifter, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen.

Syge- og hjemtransport

Dækker udgifter til syge- og hjemtransport, hvis du f.eks. bliver alvorligt syg
eller kommer alvorligt til skade og skal transporteres hjem.

Sikkerhedsstillelse

Dækker et eventuelt erstatningskrav fra lokale myndigheder.

Evakuering og ufrivilligt
ophold

Dækker udgifter til evakuering, hvis Udenrigsministeriet eller lignende
offentlig myndighed anbefaler evakuering fra det område, du opholder dig i
på rejsen.

Ferieboligsikring

Dækker udgifter til leje af feriebolig eller hotelophold, hvis din planlagte
feriebolig/hotel bliver ubeboelig pga. f.eks. brand eller en vandskade.

Ferieboligansvar

Dækker, hvis du er skyld i en skade på ting i ferieboligen.

Overfald

Dækker, hvis du kommer til skade som følge af et overfald på rejsen.

Hjemkaldelse

Dækker, hvis du må afbryde din ferie og rejse hjem til Danmark pga. f.eks.
dødsfald eller alvorlig sygdom i din nærmeste familie.

Eftersøgning og redning

Dækker udgifter til eftersøgning og redning.

Forsinkelse
Transportforsinkelse

Dækker udgifter til mad og hotelophold, hvis f.eks. dit fly er forsinket mere
end seks timer.

Bagageforsinkelse

Dækker erstatningsindkøb, hvis din bagage bliver forsinket mere end fem
timer.

Forsinket fremmøde

Dækker udgifter til mad og hotelophold, hvis du uforskyldt kommer for
sent til f.eks. dit fly.

Ødelagt ferie
Erstatningsrejse

Dækker, hvis mindst halvdelen af ferien bliver ødelagt, hvis du f.eks. bliver
indlagt på din rejse.

Ødelagt rejsedøgn

Sikrer dig en daglig kompensation, hvis du f.eks. bliver indlagt på din rejse.

Afbestilling

Dækker, hvis du ikke er i stand til at rejse pga. f.eks. sygdom.

Erstatningsbil til bilferie

Dækker udgiften til erstatningsbil eller -motorcykel, hvis dit køretøj bliver
ramt af en skade i Danmark, inden rejsen begynder eller under rejsen indtil
den danske grænse.

Tilvalg

Tilvalg

Farlig sport

Udvider forsikringen, så du er dækket, hvis du dyrker udvalgte farlige
sportsgrene.

Tilvalg

Tilvalg

Ingen selvrisiko på
lejebil

Dækker bl.a. den selvrisiko, du skal betale til udlejerens forsikringsselskab,
hvis du har lavet en ansvars- eller kaskoskade i en lejet personbil eller
motorcykel.

Tilvalg

Utrygt rejsemål

Dækker hjemrejse eller afbestilling af din rejse, hvis det er utrygt at skulle
rejse til eller opholde sig på en destination, der er udsat for terror eller
naturkatastrofe.

Tilvalg

Tilvalg

Konkurs - flyselskab

Dækker forudbetalte rejseudgifter inden afrejse og ekstraudgifter til hjemrejse, hvis flyselskabet går konkurs.

Tilvalg

Tilvalg

Ødelagt skiferie

Dækker udgifter til en erstatningsrejse eller en kompensation, hvis du kommer til skade og derfor ikke kan stå på ski.

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Ødelagt aktivferie

Dækker udgifter til en erstatningsrejse eller en kompensation, hvis du
bliver akut syg eller kommer til skade og derfor ikke kan deltage i rejsens
hovedformål.

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Miniferie i Danmark

Udvidet dækning af miniferie i Danmark.

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

