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DÆKNINGSOMFANG 
 

1. Akut sygdom 
2. Hjemtransport 
3. Sygeledsagelse 
4. Tilkaldelse 
5. Akut tandbehandling 
6. Forsikring af bagage og ejendele 
7. Bagageforsinkelse 
8. Forsinket fremmøde 
9. Rejsedokumenter 
10. Privatansvarsforsikring 
11. Retshjælp i udlandet 
12. Hjemkaldelse 
13. Tabte rejsedage 
14. Fysioterapi 
15. Krisehjælp 
16. Evakuering 
17. Selvrisikodækning 
18. Afbestillingsdækning (Tilvalg) 
19. Generelle bestemmelser 

 
For alle dækningerne gælder de nedenfor INDLEDENDE BESTEMMELSER, PROCEDURE I TILFÆLDE AF 
SKADER, GENERELLE BESTEMMELSER samt DEFINITIONER, som en integreret del af policen. 
 
INDLEDENDE BESTEMMELSER 
Når du læser betingelserne skal du huske at:  
 

 Forsikringen består af både police og forsikringsbetingelserne. For forsikringen 
gælder Lov om forsikringsaftaler i Danmark.  

 Policen viser de dækninger forsikrede har valgt. 

 Forsikrede er selv ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der fremgår af policen, 
er korrekte og stemmer overens med, hvordan forsikrede ønsker at være dækket.  

 Forsikringen dækker de skader, som er nævnt i betingelserne. Skader eller 
situationer, som ikke er direkte nævnt, er derfor ikke dækket. Vær dog opmærksom 
på, at de generelle undtagelser nævnt i punkt 19 ”Generelle betingelser” under 
punktet ”Generelle undtagelser” samt de undtagelser der er nævnt under hver 
enkelt dækning.  

 Forsikrede skal selv være opmærksom på, hvilke krav og betingelser der gælder 
for, at du eller medforsikrede er dækket f.eks. i form af hvilken dokumentation du 
skal vise for at være dækket af forsikringen.  

 Forsikrede skal huske at købe tillægsforsikring, hvis du har behov for dækning på 
f.eks. længere rejse.  

 Køber forsikrede rejseforsikringen uden at opfylde kravene til dækker 
rejseforsikringen ikke. Eventuel krav på refusion af præmien skal rejses over for 
Globe Forsikringsagentur og sker i henhold til deres regler og procedure. 

 Alle ord med kursiv er defineret sidst i betingelserne.   
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Hvem, hvad, hvor og hvordan? 
 
Hvordan kan du være dækket? 
Forsikring kan købes som en årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring. Tillæg for 
”Afbestilling” kan købes enten som års – eller enkeltafbestilling.  
 
Det fremgår af policen, hvilken dækning forsikringstager har valgt, og om forsikringstager 
har købt en årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring. 
 
Særligt om det blå EU-sygesikringskort 
Ved sygdom og tilskadekomst på rejser i EU/EØS og Schweiz skal den forsikrede i videst 
muligt omfang benytte sig af det blå EU sygesikringskort som giver ret til nødvendig 
behandling på̊ offentligt sygehus mv., som er tilsluttet det pågældende lands almindelige 
sundhedssystem. 
 
Særligt om skisport 
Forsikringen dækker akut opstået tilskadekomst i forbindelse med skisport. Dog er det er 
krav for dækning, at der bæres skihjelm, når forsikrede er aktiv på pisten. 
 
Hvem kan købe forsikringen? 
For at kunne købe forsikringen er det et krav, at forsikrede har et sygesikringsbevis, der i 
rejseperioden giver ret til ydelser efter Den Offentlige Sygesikring, eller at forsikrede er 
dansk socialt sikret efter EU-reglerne.  
 
Årsrejseforsikringen kan købes med individuel dækning for 1 eller 2 personer eller for hele 
husstanden. Enkeltrejseforsikringen kan tegnes for det antal rejsende som skal afsted.  
 
Hvornår skal du senest købe forsikringen? 
Du skal senest ved afrejse fra Danmark købe din forsikring.  
 
Tillægget ”Afbestilling” skal bestilles og betales seneste ved bestilling af den første rejse 
som afbestillingsforsikringen skal omfatte eller ved betaling af depositum til en eventuel 
rejsearrangør, hvis der er tale om en årsafbestillingsforsikring.  
Ved enkeltafbestillingsforsikring skal afbestillingsforsikringen bestilles og betales ved 
bestilling af rejsen eller højskoleopholdet, dog senest ved betaling af depositum til 
rejsearrangøren eller til højskolen.  
 
Hvornår træder forsikringen i kraft? 
Det står på forsikringspolicen, hvornår forsikringen træder i kraft. For at forsikringen er 
gældende, skal forsikringstager overholde betalingsfristen på den opkrævning Globe 
Forsikringsagentur fremsender.  
 
Hvilke rejser dækker forsikringen?  
Forsikringen dækker følgende rejser i udlandet: ferierejser, studierejser, studieophold, 
praktikophold, au pair ophold og op til 1 dags forretningsrejse for dansk arbejdsgiver, hvis 
hovedformålet med rejsen er ferierejse.  
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Hvor længe gælder forsikringen? 
Årsrejseforsikring og enkeltrejseforsikring 
 
For både årsrejseforsikring og enkeltrejseforsikring træder dækningen tidligst i kraft fra det 
tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/opholdssted i Danmark for at påbegynde 
rejsen.  
 
Dækningen ophører igen, når forsikrede kommer hjem til din bopæl/opholdssted i 
Danmark. Hvis forsikringsperioden udløber, før forsikrede kommer hjem til sin 
bopæl/opholdssted i Danmark, ophører dækningen ved udløb af forsikringsperioden. 
 
Inden for forsikringsperioden kan du foretage flere rejser.  
 
Årsrejseforsikring 
Har forsikrede købt en årsrejseforsikring, gælder forsikringen fra den dag, hvor 
forsikringen træder i kraft og indtil næste hovedforfald. Ved fornyelse gælder forsikringen 
fra fornyelsesdatoen og indtil hovedforfald. Forsikringsperioden fremgår af policen. Inden 
for forsikringsperioden, som maksimalt kan udgøre 12 måneder, dækker 
årsrejseforsikringen alene rejser af op til 30 dages varighed.  
 
Enkeltrejseforsikring 
Har forsikrede købt en enkeltrejseforsikring, gælder forsikringen for den periode, forsikrede  
har valgt. Den valgte periode fremgår af policen.  
En enkeltrejseforsikring skal købes inden udrejse/udløb af den eksisterende 
dækningsperiode, hvis enkeltrejseforsikringen skal forlænge årsrejseforsikringen. Det er 
ligeledes en betingelse, at årsrejseforsikringen er i kraft i den forlængede 
dækningsperiode. 
Hvis forsikrede af medicinske årsager forlænger sit ophold udover forsikringens 
gyldighedsperiode, forlænges forsikringstiden automatisk tilsvarende, dog højst i ti dage, 
indtil forsikrede har kontaktet Globe Forsikringsagentur for at få en forlængelse. 
 
Hvor dækker forsikringen? 
Årsrejseforsikringen kan tegnes på rejser i:  

 Udvidet Europa eller  

 Hele verden.  
 
Enkeltrejseforsikringen kan tegnes på rejser i:  

 Udvidet Europa 

 Verden eksklusiv USA 

 Verden inklusiv USA   
 
Det valgte dækningsområde fremgår af policen. 
 
Årsafbestillingsforsikring og enkeltafbestillingsforsikring (Tilvalgsdækning) 
Dækning af årsafbestillingsforsikring er betinget af, at der er en gyldig Globe 
årsrejseforsikring på skadetidspunktet. Den valgte forsikringssum på årsrejseforsikringen 
fremgår af policen. Har forsikrede valgt DKK 10.000 i forsikringssum, kan den samlede 
erstatning i alle tilfælde maksimalt udgøre DKK 100.000 pr. policeperiode. Har forsikrede 



 

5/31 

valgt DKK 25.000 i forsikringssum, kan den samlede erstatning i alle tilfælde maksimalt 
udgøre DKK 200.000 pr. policeperiode.  
Årsafbestillingforsikring omfatter ikke højskoleophold eller rejser i Danmark.  
 
Enkeltafbestilling kan tegnes særskilt og kan tegnes af enkeltpersoner eller for grupper. 
Den maksimale dækningssum er DKK 200.000 pr. rejse.  
Enkeltafbestillingsforsikring omfatter højskoleophold og rejser i Danmark.  
 
Afbestillingsforsikringen dækker de personer, der har købt afbestillingsforsikring hos Globe 
og er anført på policen og på deltagerbevis.  
 
Afbestillingsforsikringen skal bestilles og betales senest ved bestilling af rejsen eller 
højskoleopholdet, dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren eller højskolen.  
 
Rejser til udlandet   
 

 Dækningen træder i kraft fra det tidspunkt, forsikrede bestiller sin rejse, dog tidligst 
når depositum er betalt.  

 

 Dækningen ophører, når forsikrede forlader sin private bopæl, eller opholdssted i 
Danmark for at påbegynde rejsen. 

 
Rejser i Danmark/højskoleophold 
 

 Dækningen træder i kraft fra det tidspunkt, forsikrede bestiller sin feriebolig eller sit 
højskoleophold i Danmark, dog tidligst når depositum er betalt.  

 

 Dækningen ophører, når forsikrede efter lejeaftalen overtager ferieboligen eller 
påbegynder højskoleopholdet. 

 
Procedure i tilfælde af skader 
I tilfælde af akut behov for hjælp kan forsikringsgivers alarmcentral kontaktes døgnet rundt 
på: +45 70 10 90 30. I alle tilfælde hvor forsikrede gør krav gældende i henhold til en eller 
flere af dækningerne indeholdt i forsikringen gælder det, at forsikrede skal fremskaffe 
dokumentation for skaden og erstatningskravet.  
Se ”Procedure i tilfælde af skader” under hver dækning. 
 
I tvivlstilfælde kan GLOBE Rejseforsikrings kundeservice kontaktes for råd og vejledning 
på telefon. +45 77 340 640. 
 
Særligt for medlemmer af Ældresagen 
Med en Globe Årsrejseforsikring er du som medlem af Ældresagen forsikret på én årlig 
arrangeret rejse, af op til 60 dages varighed. 
  
Det er en forudsætning for dækning, at rejsen er købt hos et rejsebureau eller 
rejseselskab, eller at rejsen foregår til et rejsemål som ikke er permanent adresse, eller et 
tilbagevendende rejsemål for forsikringstageren, fx. et sommerhus i Frankrig, eller en 
franchise bolig i Thailand, som forsikringstageren har ejerskab af, eller benytter 
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tilbagevendende. 
 
Det er en betingelse, at rejsen er meldt til GLOBE Forsikringsagentur inden afrejse.  
Det kan ske på www.globerejseforsikring.dk/aeldresagen, eller telefonisk til Globe 
Rejseforsikring på +45 77 340 640 
 
 
1 Akut sygdom  
 
1.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset.  
 
1.2 Dækningsomfang 
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejser i udlandet, dækker 
forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: 
 

 Behandling af autoriseret læge i det land, hvor du opholder dig. Det er et krav at 
behandlende læge er sagkyndig og uvildig 

 Hospitalsindlæggelse på to-sengsstue (semi-private)  

 Medicin, som er ordineret af behandlende læge  

 Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet 

 Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted, når alarmcentralen vurderer, at 
en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig som følge af behandlingssvigt 
på det nuværende behandlingssted 

 Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling i udlandet til det sted, hvor 
forsikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. 

 Uventet sygdom eller komplikationer hos moder og/eller ufødt barn opstået under 
eller som følge af graviditet og fødsel, herunder behandling af et barn, der er født 
for tidligt, dvs. inden uge 37 (36+6), hvis forsikringens betingelser for dækning i 
øvrigt er opfyldt. 

 Telefonopkald, transport, læsestof m.v. med maks. DKK 500 i tilfælde, hvor 
forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer 

 En forlængelse af rejseforsikringen i tilfælde, hvor forsikredes hjemkomst forsinkes 
ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde 
sted 

 Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra alarmcentralen, hvis behandling, 
der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, i stedet kan foregå ambulant 

 Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra forsikringsgivers alarmcentral 
efter endt hospitalsindlæggelse, og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde 
sted 

 Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som 
følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af medicinske årsager, og 
såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret, efter godkendelse fra 
forsikringsgivers alarmcentral. 

 
Ekstraudgifter til hotelophold erstattes med maksimalt DKK 1.000 pr. dag pr. person og 
fortæring med maksimalt DKK 250 pr. dag pr. person.   
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1.3 Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke udgifter til: 
 

 Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov 

 Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 
måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse 

 Vurdering/behandling hos læge, som er et led i kontrol eller ændret medicinering 

 Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede: 

◦ Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om 
forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller 
var væsentligt forværret 

◦ Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling 

◦ Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling 

◦ Er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder fra afrejsen 
eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg 

 Kontrol og behandling herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende 
sygdom stabil og velreguleret 

 Skisport, hvis ikke du har brugt skihjelm, når du er aktiv på pisten 

 Behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, 

 Ikke-lægeordineret medicin (=medicin der ikke er blevet ordineret af behandlende 
læge) 

 Direkte eller indirekte udgifter opstået i forbindelse med graviditet eller fødsel fra 
graviditetsuge 37 (36+6), medicinsk forventelig fødselshjælp og komplikationer 
herved, f.eks. planlagt kejsersnit, igangsættelse af fødsel, epidural blokade, m.v. 

 Provokeret abort 

 Erstatning, udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller 
høreapparater 

 Rekreation eller kurophold 

 Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark 

 Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig 
hjemtransportere, når forsikringsgiver har besluttet, at hjemtransport medicinsk 
forsvarligt kan finde sted 

 Behandling og ophold i udlandet, når forsikringsgivers alarmcentral har besluttet, at 
behandling kan afvente ankomst til Danmark 

 Sygetransport som følge af forsikredes frygt for smittefare, 

 Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre 
indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på 
rejsen 

 Behandling, hjemtransport m.v. som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende 
læges og/eller forsikringsgivers alarmcentrals anvisninger. 

 
1.4 Procedure i tilfælde af skader  
Det er en betingelse for forsikringsgivers erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende 
læge i udlandet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på 
anmodning giver forsikringsgiver adgang til alle relevante sygejournaler. 
Forsikrede har pligt til at give forsikringsgiver alle informationer, der kan belyse sagen, og 
er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder 
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sygejournaler, lægeerklæringer, originaldokumenter m.v. samt oplyse om eventuel 
forsikring i andet selskab. 
 
1.4.1 Akut sygdom eller tilskadekomst  
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan forsikrede altid kontakte forsikringsgivers 
alarmcentral, som kan være behjælpelig med henvisning til og betaling for for 
dækningsberettiget lægebehandling. 
 
1.4.2 Hospitalsophold  
Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til 
forsikringsgivers alarmcentral straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil 
refunderes over forsikringen). 
 
1.4.3 Ved dødsfald  
Ved dødsfald skal forsikringsgivers alarmcentral straks underrettes (dokumenterede 
udgifter hertil refunderes over forsikringen). Forsikringsgivers alarmcentral kan kontaktes 
døgnet rundt på: +45 70 10 90 30. 
 
2. Hjemtransport 
 
2.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset. 
 
2.2 Dækningsomfang  
I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af ”Akut sygdom” dækker forsikringen 
ekstraudgifter til: 

 Forsikredes hjemtransport til Danmark, når forsikringsgiver skønner dette 
nødvendigt og forsvarligt 

 Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovregulerede foranstaltninger, f. eks. 
balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/ eller begravelse på stedet 
efter de pårørendes ønske. Der erstattes maks. med et beløb svarende til, hvad en 
hjemtransport af afdøde ville koste. Forsikringsgiver kan kræve, at afdøde 
hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion. 

 Hjemtransport af medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden, hvis begge 
forældre/alle rejseledsagere bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, 
tilskadekomst eller død. 

 Hjemrejse til Danmark, hvis planmæssig hjemrejse er overskredet eller rejserute 
ikke kan genoptages af medicinske årsager. Det er en forudsætning for dækning, at 
forsikringsgivers alarmcentral kontaktes forinden. 

 
2.3 Undtagelser  
Forsikringen dækker ikke udgifter til: 

 Hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare 

 Ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark 

 Udgifter til hjemtransport arrangeret af forsikrede, som forsikringsgiver ikke ville 
have haft, hvis forsikringsgivers alarmcentral selv havde arrangeret 
hjemtransporten 

2.4 Procedure i tilfælde af skader  
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Forsikrede har pligt til at give forsikringsgiver alle informationer, der kan belyse sagen, og 
er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder 
sygejournaler, lægeerklæringer, originale regninger mv. samt oplyse om eventuel forsikring 
i andet selskab. 
 
2.5.1 Ved sygdom eller tilskadekomst  
Ved akut sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal 
forsikringsgivers alarmcentral straks underrettes på: +45 70 10 90 30.  
Alarmcentralens medicinsk ansvarlige vil sammen med den behandlende læge træffe 
afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan. 
 
2.5.2 Ved dødsfald  
Ved dødsfald skal forsikringsgivers alarmcentral straks underrettes. Alarmcentralen vil 
sørge for det den praktiske håndtering. Forsikringsgivers alarmcentral kan kontaktes 
døgnet rundt på: +45 70 10 90 30. 
 
3. Sygeledsagelse 
 
3.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset, dog erstattes ekstraudgifter til 
indkvartering med maksimalt DKK 1.000 pr. dag pr. person og fortæring med  maksimalt 
DKK 250 pr. dag pr. person.  
 
3.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af punkt 1”Akut sygdom”, hvor forsikrede: 
 

 Rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, og dette af alarmcentralens 
lægekonsulent forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, 

 Afgår ved døden eller 

 Skal hjemtransporteres 
 
I ovenstående tilfælde kan op til to medrejsende samt forsikredes egne medrejsende børn 
under 18 år få dækket: 
 

 Rimelige ekstraudgifter til hotelophold, dog maksimalt DKK 1. 000 pr. dag pr. person 

 Rimelige ekstraudgifter til fortæring, dog maksimalt DKK 250 pr. dag pr. person 

 Ekstra transportudgifter i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til egnet 
behandlingssted eller hjemtransporteres. Sygeledsagere og børn transporteres på 
samme klasse som forsikrede, dog ikke i de tilfælde, hvor transporten finder sted 
med ambulancefly. 

 
3.3 Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke ledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen 
for ”Tilkald” jf. punkt 4, eller hvis forsikrede skal hjemtransporteres inden for 5 døgn fra den 
tilkaldtes udrejse fra Danmark. 
 
 
3.4 Procedure i tilfælde af skader  
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Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til 
forsikringsgivers alarmcentral på: +45 70 10 90 30. 
Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstraudgifter til forsikringsgiver.  
 
4. Tilkaldelse 
 
4.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset, dog erstattes ekstraudgifter til 
hotelophold med maksimalt DKK 1.000 pr. dag pr. person og fortæring med maksimalt 
DKK 250 pr. dag pr. person i op til 20 dage.  
 
4.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af punkt 1 ”Akut sygdom” og dækker 
tilkaldelse af op til to personer, der opholder sig i Danmark, såfremt forsikrede: 
 

 Rammes af akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst, og dette af 
alarmcentralens lægekonsulent forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i 
mindst 5 døgn.  

 
I ovenstående tilfælde dækkes udgifter til rejse og ophold for op til 2 personer der, efter 
aftale med forsikringsgiver, rejser ud til forsikrede. 
 
Hvis de tilkaldet ikke har en gyldig rejseforsikring, vil de i tilkaldeperiodens varighed være 
omfattet af en Globe enkeltrejseforsikring.  
 
4.3 Begrænsninger  
Dækning af rejseudgifter omfatter transportudgifter, dog maksimum ordinært rutefly på 
økonomiklasse.  
 
4.4 Undtagelser  
Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen 
for ”Sygeledsagelse” jf. punkt 3, eller hvis forsikrede skal hjemtransporteres inden for 5 
døgn fra den tilkaldtes udrejse fra Danmark. 
 
4.5 Procedure i tilfælde af skader  
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til 
forsikringsgivers alarmcentral på: +45 70 10 90 30, der afgør, om tilkaldelsen kan ske. 
Efter hjemkomsten sendes originale regninger for de afholdte udgifter til forsikringsgiver. 
 
5. Akut tandbehandling 
 
5.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning kan maksimum udgøre DKK 2.000. 
 
 
5.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker uopsættelig og akut tandbehandling på destinationen. 
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5.3 Procedure i tilfælde af skader  
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning skal omgående anmeldes til 
forsikringsgivers alarmcentral på: +45 70 10 90 30 for godkendelse og eventuel 
garantistillelse. Efter hjemkomsten sendes originale regninger, inklusiv journal eller 
erklæring fra den behandlende tandlæge på destinationen, hvor behandling og udgifter 
fremgår til forsikringsgiver.  
 
6. Bagage 
  
6.1 Forsikringssum  
Erstatningen udgør maksimum DKK 5.000 pr. forsikrede, dog højst DKK 20.000 pr. 
husstand i forsikringsperioden, heraf maksimum DKK 500 for kontanter pr. person 
(maksimum DKK 1.500 pr. husstand). Ved tyveri, indbrud eller røveri er erstatningen for 
kontanter op til DKK 1.000 pr. person (maksimum DKK 3.000 pr. husstand). Erstatning 
under denne dækning medregnes i tilfælde af udbetaling under ”Bagageforsinkelse” i 
punkt 7.  
 
6.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker bortkomst, beskadigelse og tyveri af bagage, som forsikrede tager 
med eller køber på rejsen. Skader/tab skal være forårsaget af pludselige og uforudsete 
hændelser. Hvis beskadigede ejendele kan repareres, betales der erstatning for 
reparationsomkostningerne, dog højst med et beløb svarende til ejendelenes værdi. Hvis 
den stjålne, beskadigede eller bortkomne ejendel indgår i en samling eller på anden vis er 
en del af en helhed, betales der kun erstatning for det stjålne/beskadigede/bortkomne 
objekt. 
 
6.3 Agtpågivenhedskrav  
For at kunne få fuld erstatning skal du udvise agtpågivenhed over for dine ejendele og ikke 
udsætter dem for unødvendige risici for at blive beskadiget eller stjålet. Bl.a. skal døre og 
vinduer altid være forsvarligt lukkede og låste. Ejendele, som er tyvetækkelige eller 
værdifulde, og som du ikke bærer på dig, skal altid være indelåst i en kuffert, skuffe eller 
lignende. Hvis et værdidepot/pengeskab forefindes, skal dette anvendes. Ejendele, som 
du bærer med dig, skal være under direkte opsyn og må aldrig efterlades uovervågede 
selv i meget korte perioder. Særligt omsættelige og særligt værdifulde ejendele er 
genstande med en værdi, som overstiger DKK 1.000 og som størrelsesmæssigt er lette at 
stjæle, men også at låse inde.  
 
I tilfælde af manglende agtpågivenhed eller opsyn, der må tilskrives forsikringstageren 
som groft uagtsomt, kan erstatningen blive nedsat eller helt bortfalde. 
 
6.4 Undtagelser  
Forsikringen dækker ikke: 
 

 Dyr 

 Våben 

 Motorkøretøjer, campingvogne, trailere eller lignende køretøjer   

 Sejl, damp- eller motorbåde, vandscootere eller lignende fartøjer 

 Fly, vand-fly, faldskærme, luftballoner, para- eller windglidere eller lignende fartøjer 
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 Forsikringen dækker ikke dele eller tilbehør til de tidligere nævnte køre- og fartøjer 

 Skade på bagagen som følge af normal brug, slitage, gradvis forringelse, dårlig 
vedligeholdelse, fejlbetjening, forkert strømtilslutning, mekaniske eller elektroniske 
forstyrrelser, fabrikations- eller materialefejl, skade opstået under reparation samt 
kosmetisk skade.  

 Tab, som er opstået ved brug af betalingskort/kreditkort, telefon-/SIM- kort eller 
lignende foruden checks og konti, uanset om der er tale om ulovligheder eller ej.  

 Skader på sportsudstyr under anvendelse 

 Ejendele som er glemt, mistet eller forlagt, også hvis de senere bliver stjålet - bliver 
beskadiget som følge af mangelfuld emballering 

 Overfladiske skader som ikke påvirker anvendeligheden 

 Tablets, kamera, pc’er, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, dækkes ikke i 
indskrevet bagage. 

 Erstatning for affektionsværdi eller eget arbejde på beskadigede eller mistede 
ejendele 

 Vareprøver, der skal sælges eller bearbejdes, prøvesamlinger, prøvekollektioner, 
vareprøver, reklamegaver og – artikler eller lignende.  

 Frimærker, mønter og pengesedler med samleværdi, manuskripter, tegninger eller 
værdipapirer. 

 
Der udbetales ikke erstatning for: 
 

 Beskadigelse eller bortkomst af bagage under transport, der anmeldes uden 
original P.I.R. (Property Irregularity Report).  

 Særligt omsættelige og særligt værdifulde ejendele, som er lagt i indtjekket bagage.  

 Overfladiske skader såsom ridser eller lignende skader, som ikke forringer 
brugsværdien.  

 Penge, rejsedokumenter og særligt omsættelige genstande, som glemmes, mistes 
eller forlægges, efterlades i køretøjer, bliver overdraget til transport, indtjekning eller 
betros andre, som ikke er under dit opsyn og kontrol 

 Særligt omsættelige ejendele og særligt værdifulde ejendele, som er blevet efterladt 
i et parkeret køretøj natten over (natparkering omfatter timerne fra kl. 20:00 til 
08:00).  

 Krav, som kan erstattes af anden part i henhold til lov, andre bestemmelser, 
konventioner og erstatningskrav. 

 Krav, der er dækket af en anden forsikring.   
 
6.6 Begrænsninger 

 Ejendele, der er blevet medbragt eller købt under rejsen som gave, erstattes med 
maksimum DKK 3.000. 

 Solbriller erstattes med maksimum med DKK 1.000 pr. skadetilfælde. 

 Tablets, kamera, pc’er, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, dækkes med 
maksimum DKK 1.000 pr. skadetilfælde/genstand 

 Ski og snowboards erstattes højst med DKK 2.000 per skadetilfælde. 
  
Ved ovenstående begrænsninger dækkes simpelt tyveri ikke. Når der udbetales erstatning 
for genstande, bliver disse herefter forsikringsgivers ejendom. Hvis erstattede genstande 
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komme til veje igen, skal du kontakte Forsikringsgiver og overlevere genstanden eller 
tilbagebetale erstatningen.  
 
6.7 Vurdering af beskadigede eller mistede ejendele  
Vurdering af beskadigede eller mistede ejendele skal ske under hensyntagen til alder og 
brug. Det betyder, at erstatning udbetales i forhold til hvad ejendele af samme alder og i 
samme stand koster i handel og vandel. 
 
Hvis denne prisfastsættelse af forskellige årsager ikke kan foretages, skal der i forhold til 
nyprisen på en tilsvarende ejendel foretages en afskrivning for alder og brug med 20 % pr. 
år regnet fra det første år efter anskaffelsen.  
Konkret betyder det, at hvis genstanden er ældre end et år, skal der foretages en 
afskrivning på 20 % af, hvad det koster at købe en ny genstand. Er genstanden ældre end 
to år, afskrives der 40 % etc. Der afskrives aldrig med mere end 50 %. 
 
Genstande helt eller delvist af ædle metaller, ægte perler og ædelstene, antikviteter og 
kunstværker, ægte tæpper, pelse og pelsværk vurderes særskilt i samråd med fagfolk. 
 
6.8 Procedure i tilfælde af skader  
Efter hjemkomst sendes beskrivelse af hændelsesforløb, original dokumentation, hvoraf 
genstandenes alder, mærke og pris fremgår samt i tilfælde af tyveri/indbrud original 
politianmeldelse til forsikringsgiver. 
 
Ved bortkomst af indskrevet bagage, er det en betingelse for dækning, at der foreligger en 
meddelelse fra flyselskabet om at bagagen anses for bortkommet, og at der ikke har været 
udbetalt erstatning fra flyselskabet. 
 
7. Bagageforsinkelse 
 
7.1 Forsikringssum  
Erstatningen udgør op til DKK 500 pr. forsikret, pr. døgn maksimum DKK 1.500 pr. 
forsikringsbegivenhed. Erstatning herunder medregnes i tilfælde af efterfølgende 
bagagebortkomst under punkt 6 om ”Bagage”. 
 
7.2 Dækningsomfang  
Forsikringen yder erstatning, hvis indskrevet bagage er forsinket mere end 6 timer i forhold 
til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for Danmark. Forsikringen dækker 
dokumenterede udgifter til rimelige og nødvendige erstatningskøb. 
 
7.3 Undtagelser  
Forsikringen dækker ikke: 
 

 Erstatningskøb der foretages efter at bagagen er kommet frem til 
bestemmelsesstedet. 

 Udgifter, som kan erstattes af transportudbyderen eller anden part i henhold til lov, 
bestemmelser, konventioner eller erstatningskrav.  

 Når forsinkelsen skyldes konkurs eller indgreb fra myndighederne. 

 Hvis bagageforsinkelsen skyldes strejke, arbejdsnedlæggelse eller lockout allerede 
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indtruffet eller annonceret inden din afrejse. 

 Transportudgifter til afhentning af din bagage eller til erstatningskøb.  
 
7.4 Procedure i tilfælde af skader  
Dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet med P.I.R. (Property Irregularity 
Report) fra flyselskabet, flybillet/rejsebevis, bagagebevis, originale kvitteringer for 
erstatningskøb samt dokumentation for, hvornår bagagen er udleveret til forsikrede, 
sendes til Forsikringsgiver. 
 
8. Forsinket fremmøde 
 
8.1 Forsikringssum  
Erstatningen er begrænset til maksimum DKK 25.000. Udgifter til logi og fortæring er 
begrænset til maksimum DKK 2.000 pr. person. 
 
8.2 Dækningsomfang 
Forsikringen dækker dokumenterede ekstraudgifter for forsikrede til indhentning af den 
fastlagte rejserute, maksimum ordinært rutefly på økonomiklasse hvis forsikrede, 
uforskyldt og uforudseeligt møder efter det tidspunkt, som er fastlagt til ud- eller 
hjemrejsen og derfor forpasser en planlagt, bestilt afgang eller forbindelse med offentlig 
transport. Hvis indhenting af fastlagt rejserute ikke er mulig samme dag kan forsikrede få 
erstatning for dokumenterede ekstraudgifter til logi og fortæring. 
 
Såfremt det ikke kan lade sig gøre at indhente den planlagte rejserute inden halvdelen af 
rejsens planlagte varighed, erstattes rejsens samlede pris. Ved beregning af rejsens 
længde medregnes såvel afrejse, som hjemrejsedag. 
 
8.3 Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke: 
 

 På udrejsen hvis rejsen og/eller forsikringen først er købt på afrejsedagen 

 Hvis den officielle check-in eller transfertid (minimum connection time), som er 
angivet af udbyderne i tidsplanen, ikke er overholdt. 

 Udgifter som rejsearrangør, flyselskab eller lignende er forpligtet til at betale. 

 Når forsinkelsen skyldes konkurs eller indgreb fra myndighederne.   

 I tilfælde af strejke, arbejdsnedlæggelse eller lockout. 

 Hvis forsikrede har sovet over sig. 
 
8.4 Procedure i tilfælde af skader 
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående meldes til 
Forsikringsgiver der afgør, om erstatning kan udbetales. 
 
9. Rejsedokumenter 
 
9.1 Forsikringssum 
Erstatningen udgør maksimum DKK 2.500. 
 
9.2 Dækningsomfang  
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Forsikringen dækker udgifter på destinationen til genanskaffelse, herunder nødvendig 
transport, gebyrer, foto, mv. af billetter, pas og kreditkort, såfremt disse bliver stjålet eller 
beskadiget. 
 
9.3 Undtagelser  
Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande, ligesom tab i forbindelse 
med misbrug af kreditkort ikke erstattes. 
 
9.4 Procedure i tilfælde af skader  
Efter hjemkomst sendes beskrivelse af hændelsesforløb, original dokumentation for 
ekstraudgifter samt original politianmeldelse i tilfælde af tyveri/indbrud til Forsikringsgiver. 
 
10. Privatansvarsdækning  
 
10.1 Forsikringssum  
Erstatningen er begrænset til DKK 10.000.000 for personskader pr. person, pr. 
rejseperiode, og til DKK 5.000.000 for tingskader pr. person, pr. rejseperiode. 
Forsikringssummen er den højeste grænse for forsikringsgivers forpligtigelse efter et 
enkelt skadetilfælde, uanset om der er dækning på én eller flere forsikringspolicer hos 
forsikringsgiver. 
 
10.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker, når du som privatperson holdes erstatningsansvarlig overfor 
tredjepart for person- eller tingskade i henhold til de almindelige regler om ansvar udenfor 
kontrakt i landet, hvor hændelen finder sted. Hændelsen skal være forvoldt af dig under en 
rejse.  
 
Forsikringen dækker: 

 Rimelige og sædvanlige udgifter til at fastslå ansvar og erstatningsomfanget  

 Beløb, du skal betale i henhold til de almindelige regler om ansvar udenfor kontrakt 
i landet, hvor hændelsen/skaden sker 

Forudsætningen for at få dækning er, at du giver forsikringsgiver eller dennes udpegede 
repræsentant mulighed for at: 

 Undersøge, om der faktisk foreligger erstatningsansvar  

 Forhandle med den, der kræver skadeserstatning 

 Føre din sag ved ret eller voldgift. Forsikringen står i den forbindelse for 
retsomkostningerne. 

 
Udgifter betales ved godkendelse og samråd med Europæiske ERV.  
 
10.3 Undtagelser  
Ansvarsforsikringen dækker ikke: 
 

 Forsætlig opståede skader eller skader opstået i forbindelse med, at du har begået 
en kriminel handling 

 Kontraktmæssig erstatningspligt eller skader, som du kan gøres ansvarlig for som 
ejer af ejendom, lejlighed eller indehaver af beboelses- eller byggeret 

 Ansvar for skader som følge af brug automotorkøretøjer eller anhænger hertil 
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(campingvogn, trailer mv.)  

 Skadeserstatninger, der har ramt dig som ejer, fører eller bruger af vand- eller 
luftfartøj 

 Skader på ejendele, som tilhører dig selv  

 Skader på ejendele i den udstrækning skaderne skal dækkes af primær forsikring 

 Skader på ejendele, som du har opbevaret, lejet eller lånt eller på anden vis haft 
mere end kortvarig kontakt med 

 Skadeserstatninger som har forbindelse til din erhvervs- eller tjenesteudøvelse eller 
anden erhvervsvirksomhed 

 Skadeserstatninger i den udstrækning du har påtaget dig ansvar ud over gældende 
skadeserstatningsret. 

 Skader som du har forårsaget på nærtbeslægtede, rejseledsager eller pårørende. 

 Skader forvoldt med droner 
 
10.4 Selvrisiko  
Ansvarsdækningen gælder med en selvrisiko på DKK 2.000 pr. skadetilfælde. 
 
10.5 Procedure i tilfælde af skader  
Skader som forsikringsgiver kan være forpligtede til at erstatte, skal anmeldes til 
forsikringsgiver med det samme.   
Du har pligt til med det samme at overgive dokumenter og andre oplysninger, der kan 
have betydning for vurderingen af en skade, til forsikringsgiver.   
 
11. Retshjælp i udlandet  
 
11.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK 100.000. 
 
11.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker nødvendige og rimelige omkostninger i forbindelse med konkrete og 
aktuelle retstvister eller straffesager du, som privatperson og rejsende, bliver involveret i 
under forsikringsperioden. Alle udgifter skal forhåndsgodkendes af forsikringsgiver. 
 
11.3 Undtagelser  
Der betales ikke erstatning for omkostninger, som ifølge lov, dom, aftale eller anden 
overenskomst skal betales af andre. Der betales ej heller erstatning for omkostninger der 
opstår ved eller stammer fra: 
 

 Retstvister der har direkte eller indirekte forbindelse til din erhvervsudøvelse, 
herunder praktikophold  

 Kontrakter eller aftaler mellem dig og andre om overtagelse af rettigheder eller 
pligter over for tredjemand 

 Skader, du som ejer, bruger eller fører af motorkøretøjer, campingvogne, trailere, 
fly, paraglidere, hangglidere, droner eller lignende fartøjer forpligtes til at betale.  

 Skader som du har forvoldt ved forsæt, eller i forbindelse med at du har begået en 
strafbar handling 

 Såkaldte 'contingency fees' eller omkostninger, der afhænger af retssagens udfald 
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 Familie- og arveretlige sager  

 Straffesager, hvor du selv er anklaget. 

 Civilretlige retstvister mellem dig og rejsebureauet, rejsearrangøren, 
rejseformidleren eller forsikringsgiver 

 
11.4 Selvrisiko  
Der er en selvrisiko på 10% af de samlede skadesomkostninger, dog minimum DKK 5.000. 
 
11.5 Procedure i tilfælde af skader  
Ved behov for hjælp, kontakt forsikringsgivers skadeafdeling på: +45 33 25 25 25. 
 
12. Hjemkaldelse 
 
12.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset. 
 
12.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter (maksimum ordinært rutefly på 
økonomiklasse), for forsikrede og en medrejsende, hvis forsikrede hjemkaldes til Danmark 
på grund af:  

 Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller 
som følge af en akut alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark: 

◦ Forsikredes husstand 

◦ Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn  

◦ Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre  

◦ Forsikredes søskende 

 Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, og forsikredes 
personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse er påkrævet 

 Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, 
og forsikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse er påkrævet 

 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed 
(undtagelse for forsikringsdækning i forbindelse med strejke, jf. punkt 18.1, finder 
således ikke anvendelse på disse arbejdsnedlæggelser). 

 
12.3 Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke: 
 

 Hvis du kommer hjem mindre end 24 timer forud for det oprindeligt planlagte 
hjemkomsttidspunkt, eller det foreligger oplyst at den person der er årsag til 
rejseafbrydelsen vil være udskrevet fra hospitalet på hjemkomsttidspunktet. 

 Udgifter som forsikringsgiver ikke ville have haft, hvis forsikringsgiver selv havde 
arrangeret din hjemrejse. 

 Hvis årsag til hjemkaldelsen, allerede inden udrejse fra dit bopæl var indtrådt eller 
kunne forudses/forventes at indtræde. 

 Brand, indbrud og bedrageriske handlinger, der ikke er anmeldt til politiet. 
 
12.4 Særlige bestemmelser  
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Børn under 18 år, som rejser sammen med deres forældre, er også dækket for hjemkald 
såfremt forældrene hjemkaldes i henhold til pkt. 12.2. Det er en betingelse for erstatning, 
at forsikringsbegivenheden (årsagen til hjemkaldelsen) er indtrådt efter forsikredes afrejse. 
 
Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra transportudgifter til returrejse. Det 
forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det 
antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge den ordinære billet/rejseplan. 
 
12.5 Procedure i tilfælde af skader  
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til 
forsikringsgivers alarmcentral på telefon: +45 70 10 90 30 der afgør, om hjemkaldelse er 
dækningsberettiget.  
Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstra transportudgifter, lægeerklæring, 
dødsattest eller politianmeldelse til forsikringsgiver. 
 
13. Tabte rejsedage 
 
Denne dækning gælder kun årsrejseforsikringer.   
 
Forsikringssum:  
Erstatningen udgør DKK 500 pr. dag for op til 2 personer i maksimalt 30 dage - dog 
maksimalt rejsens pris. Det er en forudsætning for erstatning til rejseledsager, at 
vedkommende også har tegnet en Globe Årsrejseforsikring.  
 
13.1 Dækningsomfang  
Der udbetales tabte rejsedage til forsikrede ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, 
når forsikrede: 

 hospitalsindlægges,  

 ordineres indendørs ophold af behandlende læge,  

 hjemtransporteres eller  

 hjemkaldes.  
 
a. Udbetaling kan ske til medforsikrede er anført på samme faktura/deltagerbevis som 
forsikrede, eller har købt rejsen for at foretage den sammen med forsikrede.   
 
b. Første sygedag eller hjemtransportdag som følge af hjemtransport eller hjemkaldelse 
betragtes som karensdag, hvor forsikringen ikke erstatter tabt feriedag. Der er dækning for 
tabte rejsedage indtil raskmelding, dækningsperiodens eller policens udløb. 
 
c. Såfremt medforsikrede ægtefælle/samlever eller barn er hospitalsindlagt eller 
lægeordineret indendørsophold på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af 
punkt 1 ”Akut Sygdom”, erstattes tabte rejsedage med op til DKK 500 pr. dag.  
 
 
13.2 Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke:  
 

 Sygdom/tilskadekomst, som ikke har medført hospitalsindlæggelse eller 
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lægeordineret indendørs ophold.  

 Erstatning i forbindelse med tilskadekomst, der er en følge af en skisportsaktivitet 
på rejsen.   

 
14. Fysioterapi og kiropraktik 
 
14.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning udgør maksimum DKK 10.000 pr. forsikrede, pr. rejse. 
 
14.2 Dækningsomfang  
Forsikringen dækker op til 5 lægeordinerede behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor 
eller anden lignende behandling i forbindelse med akut sygdom eller tilskadekomst på 
rejsen. 
 
14.3 Begrænsninger  
Det er et krav, at skaden er dækket under punkt 1 ”Akut sygdom”. Forsikringen dækker 
alene på rejsen, når behandling ikke kan vente til efter hjemkomst. 
 
14.4 Procedure i tilfælde af skader  
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til 
forsikringsgivers alarmcentral for godkendelse og eventuel garantistillelse.  
Efter hjemkomsten sendes originale regninger til forsikringsselskabet. 
 
15. Krisehjælp 
 
15.1 Forsikringssum  
Erstatningen under denne dækning er ubegrænset. 
 
15.2 Dækningsomfang  
Dækningen omfatter de af forsikringen omfattede personer, som var til stede ved 
skadetilfældets opståen. 
 
Forsikringen giver ret til krisehjælp til forsikrede, som under rejse kommer ud for en af 
nedenstående hændelser, som har medført en akut psykisk krise: 
 

 Røveri 

 Overfald eller trusler  

 Alvorlige ulykker 

 Brand eller eksplosion 

 Naturkatastrofe 

 Terroraktion  
 
Krisehjælpen bliver stillet til rådighed på ulykkesstedet og ydes af alarmcentralens 
kriseteam. Krisehjælpen ophører senest ved ankomst til Danmark.  
 
15.3 Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke, hvis forsikrede rejser ind i et område efter at lokale 
myndigheder eller Udenrigsministeriet har frarådet alle rejser eller anbefalet hjemrejse. 
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15.4 Procedure i tilfælde af skader 
Forsikringsgivers alarmcentral afgør, om der skal iværksættes krisehjælp. Ved behov for 
krisehjælp skal alarmcentralen kontaktes på +45 70 10 90 30.  Alarmcentralen vurderer 
behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælpen og eventuel udsendelse af 
kriseteam.  
Røveri, overfald, trusler og trafikulykker skal anmeldes til politiet.  
 
16. Evakuering 
 
16.1 Forsikringssum 
Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK 50.000 dog op til DKK 5.000 for 
bagage. 
 
16.2 Dækningsomfang  
I tilfælde af at der i det område, hvor forsikrede befinder sig bliver overhængende fare for 
udbrud af krig eller krigslignende tilstande eller epidemier, og under forudsætning af at det 
danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, dækker forsikringen: 

 Udgifter til evakuering under forudsætning af at denne finder sted i henhold til 
Udenrigsministeriets anbefaling 

 Tab eller beskadigelse af bagage, som forsikrede må efterlade i forbindelse med en 
evakuering, med op til DKK 5.000, dog ikke rede penge. 

 
16.3 Undtagelser 
 
Forsikringen dækker ikke: 

 Hvis du rejser ind i et område, efter at lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller 
Statens Seruminstitut har frarådet alle rejser eller anbefalet hjemrejse. 

 Hvis der i forbindelse med fare for livstruende epidemier findes en kendt vaccine 
mod sygdommen. 

 Udgifter der erstattes af f.eks. rejsearrangør, transportør og offentlige myndigheder. 

 Udgifter, der ikke er godkendt af forsikringsgiver. 

 Hvis du alene på grund af din frygt ønsker evakuering. 
 
Udgifter til Evakuering skal forhåndsgodkendes af forsikringsgiver. 
 
16.4 Procedure i tilfælde af skader  
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til 
forsikringsgivers alarmcentral på tlf. +45 70 10 90 30, som kan være behjælpelig med at 
arrangere transport, ophold mv. 
 
17. Selvrisikodækning  
 
 
17.1 Forsikringssum 
Erstatningen under denne dækning er begrænset til  
 

 Indbo- eller anden rejseforsikring: maksimum DKK 2.000. 
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 Kaskoforsikring på lejet motorkøretøj: maksimum DKK 10.000. 
 
17.2 Dækningsomfang  
 
17.2.1 Indbo- eller anden rejseforsikring: 
Rammes forsikrede af en skade omfattet af rejsedækningen indeholdt i forsikredes indbo- 
eller årsrejseforsikring, dækker forsikringen den selvrisiko, der gælder under disse 
forsikringer for den aktuelle skade, dog højst op til maksimum forsikringssum.  
 
Såfremt den aktuelle skade er mindre end selvrisikoen, og forsikrede således ikke er 
berettiget til erstatning, dækker forsikringen den forsikredes faktiske udgifter eller tab op til 
maksimum forsikringssum.  
 
Det er en forudsætning for dækning, at den aktuelle skade indtræffer under den 
udlandsrejse, hvortil forsikringen er købt, og at skadebegivenheden ville være omfattet af 
indbo- eller årsrejseforsikring. 
 
17.2.2 Kaskoforsikring på lejet motorkøretøj: 
Derudover dækker rejseforsikringen udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets 
kaskoforsikring i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert 
lejet i udlandet op til DKK 10.000. 
 
Såfremt den aktuelle skade er mindre end selvrisikoen, og forsikrede således ikke er 
berettiget til erstatning dækker forsikringen reparationsomkostningerne i stedet.  
 
17.3 Undtagelser  
Rejseforsikringen dækker ikke: 
 

 Hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret 

 Hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre 
køretøjet  

 
17.4 Procedure i tilfælde af skader  
Efter hjemkomst indsendes skadeopgørelse fra forsikredes indbo- eller 
årsrejseforsikringsselskab bilagt dokumentation for hvor og hvornår skaden er sket till 
forsikringsselskabet. Ved skade i forbindelse med leje af motorkøretøjet indsendes 
originale kvitteringer og skadesopgørelser fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab m.v. til 
forsikringsselskabet. 
 
18. Års- og enkeltrejseafbestillingsforsikring (Tilvalg) 
 
18.1 Forsikringssum:  
Årsafbestillingsforsikring: DKK 10.000 pr. person, pr. policeperiode eller DKK 25.000 pr. 
person, pr. policeperiode. 
Har forsikrede valgt DKK 10.000 i forsikringssum, kan den samlede erstatning i alle 
tilfælde maksimalt udgøre DKK 100.000 pr. policeperiode. Har forsikrede valgt DKK 
25.000 i forsikringssum, kan den samlede erstatning i alle tilfælde maksimalt udgøre DKK 
200.000 pr. policeperiode. 
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Enkeltafbestillingsforsikring: maksimalt DKK 200.000 pr. rejse.  
 
18.2 Dækningsomfang 
Forsikringen dækker, hvis forsikringstageren ikke kan påbegynde eller gennemføre 
formålet med rejsen eller højskoleopholdet på grund af: 
 

 Død eller alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos forsikrede selv, nært 
familiemedlem eller en medrejsende. 

 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed umiddelbart inden 
afrejsen eller højskoleopholdets begyndelse. 

 Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i eller på forsikredes private bolig 
eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen eller højskoleopholdets begyndelse. 

 At forsikrede skal til reeksamen, som følge af at forsikrede ikke består, eller på 
grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst må melde afbud til en eksamen 
på et tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie. Det er en forudsætning, at rejsen eller 
højskoleopholdet blev købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen 
holdes i rejseperioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst. 

 At forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver 
indført i forsikringsperioden og som er et krav for indrejse i det land, forsikrede skal 
rejse til.  

 At forsikrede på grund af graviditet ikke kan blive vaccineret af helbredshensyn til 
fostret. Det er en betingelse, at vaccinationen har relevans for rejsen eller 
højskoleopholdet, og at forsikrede ikke var gravid, da rejsen eller højskoleopholdet 
blev bestilt.  

 Arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout af forsikrede. Opsigelse eller lockout 
skal ske i forsikringsperioden og mindre end 3 måneder inden afrejsen. 

 At forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse fra tidligere 
arbejdsgiver, og det betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde ferie i 
rejsens varighed. 

 Skilsmisse, separation eller ophør af samliv. Ved ophør af samliv er det en 
betingelse, at forsikrede og samlever har haft samme folkeregisteradresse i 
minimum 12 måneder forud for samlivets ophør.  

 At forsikrede ikke kan påbegynde eller gennemføre en bil- eller campingferie, fordi 
forsikredes bil eller campingvogn bliver ramt af en skade, der er omfattet af en 
almindelig kaskoforsikring. Forsikringen dækker alene skadetilfælde opstået de 
sidste 8 dage før afrejsen. 

 
18.3 Forsikringen erstatter 
I tilfælde af en rejseledsagers død eller alvorlige akut opståede sygdom eller 
tilskadekomst, kan familie og op til 3 forsikrede afbestille.  
 
Forsikringen dækker forsikredes andel af rejsens eller højskoleopholdets pris, som 
rejsearrangøren eller højskolen ifølge de almindelige rejse- eller 
højskoleopholdsbetingelser har krav på, når rejsen eller højskoleopholdet afbestilles i 
forsikringsperioden. Dette inkluderer til rejsen eller opholdet knyttede ydelser, som er 
bestilt og betalt inden afrejse/højskoleopholdets start. Ved fastsættelse af rejsens eller 
højskoleopholdets pris indregnes ikke det beløb, forsikringstager har betalt for 
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afbestillingsforsikring. 
 
18.4 Begrænsninger og undtagelser  
Forsikringen gælder ikke: 
 

 Hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt, før forsikringen er trådt i kraft og/eller før 
rejsen/højskoleopholdet er bestilt. 

 Hvis den akut opståede sygdom eller tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, 
var til stede ved bestilling af rejsen/højskoleopholdet. For så vidt angår sygdom, er 
det en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før bestilling af 
rejsen/højskoleopholdet. Dette gælder uanset om forsikringen trådte i kraft forinden 
sygdommen eller tilskadekomsten opstod. 

 Hvis forsikrede var under udredning for en sygdom eller tilskadekomst, da 
rejsen/højskoleopholdet blev bestilt, og dette er årsag til afbestillingen. 

 Andre personers andel af rejsens eller højskoleopholdets pris, selvom forsikrede 
har betalt hele rejsen/højskoleopholdet. 

 Rejser eller ophold i Danmark. 

 Efter udrejse fra Danmark.  
 
18.5 Procedure i forbindelse med afbestilling af rejse  
Afbestilling skal ske omgående, så snart forsikrede er klar over at rejsen eller 
højskoleopholdet ikke kan gennemføres. Rejsearrangør eller højskolen skal underrettes. 
Ved sygdom eller tilskadekomst skal der kunne fremvises lægeattest udarbejdet senest på 
afrejsedagen. Omkostninger til indhentning af lægeattest er ikke dækket af forsikringen.  
Såfremt forsikringstageren venter og ser tilstanden an, sker dette på egen økonomisk 
risiko. 
 
18.6 Skadeanmeldelsen  
Erstatningsberettiget skade skal anmeldes til forsikringsgiver. Med anmeldelsen skal 
følgende fremsendes: 

 Rejsebevis, flybilletter, lejekontrakt af feriebolig eller anden dokumentation for 
rejsens pris og formål. 

 Dokumentation for betaling af højskoleopholdet. 

 Ved dødsfald eller akut opstået sygdom eller tilskadekomst: senest på den 
planlagte afrejsedag skal behandlende læge udfylde en lægeerklæring, der oplyser 
diagnose samt dato for, hvornår symptomerne på sygdommen eller tilskadekomsten 
opstod. 

 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse: dokumentation for en sådan 
arbejdsnedlæggelse. 

 Brand, oversvømmelse, m.v.: politirapport eller skaderapport. 

 Re-eksamen: tidspunkt for eksamen oplyses og dokumentation for ikke bestået 
eksamen skal indsendes. Ved sygdom om tilskadekomst skal der indsendes 
lægeerklæring. 

 Vaccination: lægelig dokumentation for at du ikke kan modtage vaccinationen. 

 Opsigelse eller lockout: kopi af arbejdsgivers opsigelse eller lockout-varsel. 

 Uventet opsigelse og nyt job: kopi af arbejdsgivers opsigelse samt erklæring fra ny 
arbejdsgiver. 
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 Skilsmisse m.v.: kopi af skilsmisse-, separationsbegæring eller dokumentation fra 
folkeregistret. 

 Kaskoskade: dokumentation for kaskoskaden. 
 
 
19. Generelle bestemmelser 
 
19.1 Generelle undtagelser:  
Forsikringen dækker ikke fremkaldelse af en forsikringsbegivenhed som følge af: 
 
a) Rejser, som de danske myndigheder fraråder 
Forsikringen dækker ikke rejser til områder, som det danske udenrigsministerium, eller 
lignende offentlig dansk myndighed fraråder privatpersoner at rejse til. 
Du skal selv holde dig orienteret, om din rejsedestination er omfattet af dette. Det kan du 
gøre på www.um.dk 
 
b) Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse 
Forsikringen dækker ikke en skade, der er en direkte, eller indirekte følge af: 

 Forsikredes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed 

 Forsikredes grove uagtsomhed. 

 Forsikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller 
andre lignende giftstoffer.   

 
Undtagelsen gælder dog ikke punkterne 1 ”Akut sygdom”, 2 ”Hjemtransport”, 3 
”Sygeledsagelse”, 4 ”Tilkaldelse” 
 
c) Forsikredes deltagelse i forskellige aktiviteter 
Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte, eller indirekte følge af: 

 Forsikredes deltagelse i slagsmål 

 Forsikredes overtrædelse af straffeloven 

 Forsikredes deltagelse eller træning i: 

◦ Professionel sport, dvs., hvor sporten er forsikredes hovederhverv 

◦ Bjergbestigning 

◦ Ekspeditioner 

◦ Faldskærmsudspring 
 
Forsikringen dækker endvidere ikke: 

 Aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende 

 Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse 

 Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi 
eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald 

 Behandlingsrejser, kur-/rekreationsophold. 

 Omkostninger i forbindelse med ulykke opstået i forbindelse med dit erhverv. 

 Omkostninger for ulykker, hvor forsikringstageren har udsat sig for en åbenbar 
risiko for skade. 

 Omkostninger som følge af selvmord, selvmordsforsøg, strafbar handling eller 
deltagelse i slagsmål, som ikke kan karakteriseres som selvforsvar. 
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 Omkostninger som skyldes at et fartøj eller fly som følge af forsikringstagerens 
skade eller sygdom må ændre fartplan. 

 Omkostninger for ulykker som følge af flyvning som andet end passager på et 
nationalitetsbestemt fly (rutefly eller charter). 

 Omkostninger som følge af rutinemæssige helbreds- eller tandundersøgelser. 

 Omkostninger, der kan erstattes fra anden side i henhold til lov, anden regulering, 
konvention, EU-aftale, forsikring eller erstatning. Der kan forekomme flere 
undtagelser og begrænsninger under de enkelte dækninger beskrevet i denne 
police. 

 
d) Force majeure 
Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes atomkernereaktion eller krig, krigslignende 
tilstande, borgerkrig, revolution, oprør eller foranstaltning (truffet) af magthaver, der på 
ubehørig vis har taget magten eller ødelæggelse ved myndigheds indgriben. Forsikringen 
dækker heller ikke skader, som skyldes en myndigheds ageren. 
 
19.2 Forsikringssum 
De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte 
dækninger, udgør maksimum grænsen for forsikringsgiver pr. person, pr. rejse for alle 
forsikringsbegivenheder, der indtræder i forsikringsperioden. 
 
19.3 Overdragelse af erstatningskrav  
Ingen kan uden forsikringsgivers samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder 
ifølge forsikringen. 
 
19.4 Regres  
Efter udbetaling fra denne forsikring, indtræder forsikringsgiver fuldt og helt i alle 
forsikredes rettigheder overfor tredjepart. Med tredjepart menes både private virksomheder 
og offentlige myndigheder i Danmark og i udlandet, der er, eller kan gøres, ansvarlige for 
at betale erstatning eller bidrag i forbindelse med enhver sag om et krav under denne 
forsikring. Forsikringsgiver kan for egen regning overtage den forsikredes rettigheder 
overfor en sådan tredjepart, op til det beløb forsikringsgiver har udbetalt. Den forsikrede 
har pligt til at samarbejde med Forsikringsgiver, herunder til at underskrive en fuldmagt, 
hvis det er påkrævet, og forsikrede skal inden for rimelighedens grænser skaffe alle de 
oplysninger og al den dokumentation, som forsikringsgiver kræver for at kunne gøre sine 
indtrædelsesrettigheder gældende og håndhæve dem. Forsikringsgiver kan for egen 
regning anlægge sag mod en sådan tredjepart, i den forsikredes navn. 
 
19.5 Forsikring i andet selskab  
Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Forsikrede 
skal ved skade altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab, herunder om du er 
indehaver af et kreditkort.  
 
 
19.6 Anmeldelse af skade  
Alle akutte skader skal anmeldes til forsikringsgivers alarm på telefon: +45 70 10 90 30.  
Alle ikke akutte sager på nær ”Privatansvar” og ”Retshjælp” skal anmeldes til Globe 
Forsikringsagentur, Ankermandsvej 22, 2650 Hvidovre. 
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Skadeanmeldelse kan downloades her: Skadeanmeldelse 
og efter udfyldelse e-mailes med relevante bilag til: skade@globerejseforsikring.dk 
     
Forsikringstageren har oplysningspligt til selskabet om alle informationer, der kan belyse 
sagen, herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. samt oplyse om 
eventuel forsikring i andet selskab. 
 
19.7 Forældelse  
Forsikrede mister sin ret til at gøre krav på erstatning, hvis kravet ikke fremsættes mod 
forsikringsgiver inden tre år efter, at forsikrede fik eller burde have fået kendskab til, at 
forsikrede havde et krav, og under alle omstændigheder senest 10 år efter kravets 
forfaldstid. 
 
19.8 Ophør af forsikringen  
 
19.8.1 Fortrydelsesret  
Der er ikke fortrydelsesret for rejseforsikringer, der dækker i op til 30 dage. 
 
For rejseforsikringer, der dækker i mere end 30 dage, gælder følgende fortrydelsesret: 
 
a) Efter den til enhver tid gældende lov om forsikringsaftaler har forsikringstager 
fortrydelsesret. 
b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor forsikringstageren har 
fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – dog tidligst fra det tidspunkt, hvor 
forsikringstager har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du 
eksempelvis modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist 
til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, søndag, eller 
Grundlovsdag, juleaftensdag (24/12) eller nytårsaftensdag (31/12) kan du vente til den 
følgende hverdag.  
c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Globe Forsikringsagentur, at du har 
fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens 
udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet 
anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
 
Underretning om, at du har fortrudt aftalen, kan mailes til: kontakt@globerejseforsikring.dk 
eller sendes med post til: 
Globe Forsikringsagentur, Ankermandsvej 22, 2650 Hvidovre. 
 
19.8.2 Forsikringstagers eller forsikringsgivers opsigelse af forsikringen  
Forsikringen ophører automatisk, når policeperioden udløber.  
 
Forsikringen kan opsiges skriftlig af forsikringstager, af Globe Forsikringsagentur eller af 
forsikringsgiver med mindst 30 dages varsel til policeperiodens udløb.  
 
Forsikringstager kan derudover altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen 
af en kalendermåned. Bruger forsikringstager muligheden for at opsige med forkortet 
varsel, har Globe forsikringsagentur ret til at opkræve et gebyr.  
 

https://globerejseforsikring.dk/images/forsikringsbetingelser/skadeanmeldelse_globe_2017.pdf
mailto:skade@globerejseforsikring.dk
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19.8.3 Forsikringstagers eller forsikringsgivers opsigelse i forbindelse med en 
anmeldt skade 
Efter enhver anmeldt skade kan forsikringstager eller forsikringsgiver opsige forsikringen 
med 14 dages varsel. Opsigelsen skal ske i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 
14 dage efter forsikringsgivers betaling eller afvisning af skaden. Globe Forsikringsagentur 
tilbagebetaler ikke præmien, hvis du opsiger forsikringen i tilfælde af en skade. 
 
Globe Forsikringsagentur kan i stedet for at opsige forsikringen også vælge at tilføje 
skærpede vilkår på din forsikring, hvis der konstateres særlige risikoforhold, eksempelvis 
forsikredes skadehistorik.  
 
Sådanne skærpede vilkår kan blandt andet være begrænsning i dækningen.  
 
19.9 Forsikringsgivers behandling af personoplysninger og videregivelse af     
        oplysninger.  
Som forsikringsgiver værner Europæiske ERV om dit privatliv. Vi anvender kun dine 
personlige data til de formål, du har givet tilladelse til. Vi opbevarer alene dine data, så 
længe det kræves, for at vi kan opfylde vores forpligtigelse over for dig som kunde. 
Europæiske ERV videregiver kun dine personlige oplysninger til tredjemand, når vi har dit 
samtykke dertil, eller hvor vi er forpligtet til det henhold til lovgivning. Du har ret til skriftligt 
og uden omkostninger at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan de bliver 
brugt. Du kan altid kontakte os for at ændre dine oplysninger, f.eks. hvis du ikke længere 
ønsker vores nyhedsbrev.     
   
Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger. Vi kan dog ikke slette 
personoplysninger, som vi i henhold til lov er forpligtede til at beholde. Såfremt vi har 
sådanne personoplysninger om dig, fortæller vi dig, hvorfor vi ikke kan slette 
informationen.  
 
Adressen er:  
Europæiske ERV 
Kundeambassaden 
Frederiksberg Allé 3 
1790 København V  
 
Rettelse af personnumre kan også fremsendes til ovenstående adresse. I tilfælde af en 
skade kan Europæiske ERV udlevere oplysninger, modtaget fra dig som forsikringstager, 
til Europæiske ERV’s servicekontorer og samarbejdspartnere. Desuden kan Europæiske 
ERV anmode om at indhente oplysninger om din helbredstilstand og om foretaget 
behandling hos de læger og sygehuse, der har behandlet dig. Europæiske ERV kan bede 
dig om at underskrive en fuldmagt, som giver Europæiske ERV ret til at få udleveret 
lægejournaler og øvrige oplysninger. 
 
 
19.10 Ankenævn 
Hvis forsikrede ikke er tilfreds med en afgørelse i en klage, og fører fornyet henvendelse 
ikke til en tilfredsstillende afgørelse, kan forsikrede klage til:  
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegards Gade 2 DK-1572 København V, Tlf.nr. 33 15 



 

28/31 

89 00 
 
19.11 Lovgivning  
Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, 
danner grundlag for forsikringsaftalen. 
 
19.12 Værneting 
Søgsmål mod forsikringsgiver skal anlægges ved dit hjemting og – hvis du ønsker det – 
ved Københavns Byret. 
 
 
DEFINITIONER 
 
Definitionerne er en del af betingelserne og gælder uanset hvilken sproglig form af 
ordet/begrebet, der bliver anvendt. De ord, der er defineret, er skrevet med kursiv. 
 
Aktiv på pisten 
Når forsikrede er på pisten, og har skiene på. Til/fra restaurant etc. kræver ikke skihjelm 
for dækning 
 
Akut syg/sygdom 
Ved ”'akut syg/sygdom” forstås en ny sygdom, der opstår pludseligt i forsikringsperioden. 
Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før forsikringen er trådt i 
kraft. 
 
Akut tandbehandling 
Ved ”akut tandbehandling” forstås en behandling, som er nødvendig at foretage med det 
samme for at mindske skaden omfang, eksempelvis umiddelbart smertelindring eller 
behandling. Specielbehandling, kroner, proteser og lignende kan kun udføres efter særlig 
aftale med selskabet. 
 
Au pair ophold 
Ophold hvor forsikrede opholder sig i udlandet og udfører børnepasning og lettere 
husarbejde for en familie. 
 
Bagage 
Ejendele som du har med dig på rejsen som håndbagage eller indskrevet bagage. 
Ejendele, du har købt og/eller fået på rejsen, er også omfattet. 
 
Bjergbestigning 
F.eks. klatring på klipper og is uanset højde samt aktiviteter, hvor der bliver brugt reb, 
crampons, steigeisen og andet specialudstyr. Aktiviteter i bjerge over 4.000 meters højde 
bliver betragtet som bjergbestigning uanset udstyr. 
 
Ekspeditioner 
Rejser til et uberørt eller ukendt område, fx polarområderne, ture over indlandsisen og ikke 
udforskede områder i regnskove. 
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Enkeltrejseforsikring 
En forsikring der er tegnet for en enkelt rejseperiode. Forsikringen træder i kraft på den 
valgte startdato, og ophører på den valgte slutdato.  
 
Epidemi 
Hurtig og ukontrollabel udbredelse af smitsom sygdom til et stort antal mennesker inden 
for et vist område og inden for en forholdsvis kort periode.  
 
Ferierejse 
En rejse, hvor formålet med rejsen udelukkende er ferie, og hvor der ikke indgår nogen 
former for arbejde, studie, praktik eller lignende.  
 
Gruppe 
Personer, som ikke er familie, da de ikke har et slægtsforhold til hinanden. Det kan 
eksempelvis være venner eller kollegaer. 
 
Hjemrejse 
En rejse tilbage til Danmark, hvor du rejser som rask på maksimalt samme klasse, som 
den oprindelige hjemrejse. 
 
Husstand 
Omfatter forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever og disse børn/fællesbørn 
herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, og som fremgår af policen. Vi 
sidestiller et bofælleskab bestående af højst 2 personer med et fast parforhold. For at 
være omfattet af forsikringen, skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregisteret på 
forsikringstagerens helårsadresse.   
 
Desuden omfattes ugifte børn under 21, der bor udenfor hjemmet samt forsikringstagerens 
og nuværende ægtefælles eller samlevers delebørn er omfattet af forsikringen, hvis barnet 
rejser med et medlem af husstanden.   
For begge er det en betingelse, at barnet ikke er fyldt 21 år på tidspunktet for afrejsen og 
ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos.  
Logerende er ikke dækket af forsikringen. 
 
Indbrudstyveri 
Ved ”'indbrudstyveri” forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en 
betingelse, at der er tydelige tegn på opbrud. Tyveri fra motorkøretøj, tog, fly, bus, 
båd/kahyt, campingvogn eller telt regnes ikke for indbrudstyveri.   
 
Indskrevet bagage 
Ved ”indskrevet bagage” forstås bagage indleveret i flyselskabets varetægt. 
 
Medrejsende/rejseledsager 
Ved ”medrejsende/rejseledsager” forstås en person som er dækket af nærværende 
forsikring eller anden Globe Rejseforsikring med samme dækning som forsikrede. 
Det er en betingelse at medrejsende/rejseledsageren har samme udrejse- og 
hjemrejsetidspunkt, og som rejser sammen med forsikrede på hele rejsen. 
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Nært familiemedlem  
ægtefælle/samlever/registreret partner, børn, stedbørn, søskende, forældre, 
svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn, svigersøn, svigerdatter, svoger og svigerinde. 
Forældre og søskende til samlevere og registrerede partnere, under disse vilkår og 
betingelser, svarer til svigerforældre, svoger og svigerinde.  
 
Praktikophold 
Ulønnet ophold hos en virksomhed, organisation, institution mv. I udlandet, som er et led i 
din uddannelse i Danmark. 
 
Rejseperiode 
Det antal dage som den planlagte rejse skulle vare ifølge rejsedokumentationen. En 
rejseperiode begynder på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader Danmark, og den varer til 
det tidspunkt, hvor forsikrede planmæssigt kommer tilbage. Hvis forsikringsperioden 
udløber, før forsikrede kommer hjem til din bopæl/opholdssted i Danmark, ophører 
dækningen ved udløb af forsikringsperioden.  
 
Rejseomkostninger/rejsens pris 
Beløb der i forvejen, inden afrejsen, betales for rejse, kost og logi. Præmien for rejse- eller 
afbestillingsforsikring købt i forbindelse med rejsen medregnes ikke i rejsens pris og 
erstattes således ikke. 
 
Simpelt tyveri 
Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale.  
 
Skisport 
Ved ”skisport” forstås at du står på ski eller snowboard. 
 
Sportsudstyr 
Golfudstyr, dykkerudstyr, surfudstyr, skiudstyr, cykler, jagtudstyr eller lignende. 
 
Særligt omsættelige genstande/ejendele omfatter: 
 

 Computere, tablets og mobiltelefoner 

 Ejendele, helt eller delvist af ædelmetal, ægte perler og ædelsten 

 Antikviteter og kunstværker, ægte (håndvævede/orientalske) tæpper, ure pelse og 
pelsværk. 

 Apparater/udstyr/instrumenter (inklusiv tilbehør og software til disse) til produktion, 
lagring, bearbejdning, transmission eller reproduktion af lyd, tekst, tal og billeder 

 Musikinstrumenter 

 Værktøj, elektroniske apparater og måleapparater 

 Vin og spiritus 

 Våben 
 
Udvidet Europa (ikke oversøiske landområder) EU/EØS-landene samt følgende lande og 
territorier: Albanien, Andorra, Azorerne, Bosnien-Hercegovina, De Kanariske Øer, 
Færøerne, Gibraltar, Grønland, Isle of Man, Kanaløerne, Makedonien, Madeira, Moldova, 
Monaco, Montenegro, San Marino, Schweiz, Serbien (inklusiv Kosovo), Storbritannien 
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(England, Nordirland, Skotland, Wales), Tyrkiet, Vatikanstaten og Østrig. 
 
Studierejser 
Rejser forsikrede foretager i forbindelse med studie i Danmark, og hvor forsikrede ikke er 
tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. 
 
Uventede eller pludselige og uforudsete hændelser 
Begivenheder man med rimelighed ikke bør forvente indtræffer. Det er ikke tilstrækkeligt 
med en hændelse, der er uventet for forsikringstageren, med mindre hændelsen objektivt 
set er uventet. At sove over sig er eksempelvis ikke en uventet hændelse. 
 
Årsrejseforsikring 
Forsikringen løber som udgangspunkt et år (12 måneder) af gangen. Den enkelte rejse må 
maksimalt have en varighed på 30 dage. 
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