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Har du husket rejseforsikring?

Ferien kan blive dyr, hvis du kommer ud for et uheld, og ikke har styr på din rejseforsikring.
Derfor samarbejder vi med Gouda, som tilbyder markedets bedst dækkende rejseforsikring!
Det blå EU-sygesikringskort
- det dækker ikke alt.
Mange tror fejlagtigt, at det blå kort dækker alt. De risikerer
dog en skyhøj regning, hvis de på den baggrund vælger at
rejse uden en rejseforsikring. Det blå sygesikringskort giver ret
til ydelser på samme vilkår, som gælder for borgerne i det land
man besøger. Det betyder, at man bl.a. ikke er dækket for:
•
•
•
•
•
•

Delvis egenbetaling
Behandling på privatklinik eller hospital
Hjemtransport til Danmark
24-timers alarmcentral og dansk assistance
Hjemtransport af bil
Afbestilling, hvis du bliver forhindret i at påbegynde rejsen

Årsrejseforsikring
- til dig som ønsker sikkerhed, både før og under rejsen.
Goudas årsrejseforsikring dækker dig, også hvis du rejser flere
gange årligt. Forsikringen dækker alle rejser, hvor hver rejse
maksimalt varer 30 dage. Derudover dækker forsikringen
følgende - og meget, meget mere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lægebehandling og hospitalsindlæggelse
Tilkaldelse og sygeledsagelse
Hjemtransport
Feriekompensation
Hjemkaldelse
Forsinket fremmøde og hjemrejse
Ferieboligsikring
Personlig sikkerhed

• Rejsedokumenter
• Pandemi, hvis du får symptomer eller bliver testet positiv.
• 24-timers alarmcentral og dansk assistance
Mulige tilvalg:
• Afbestilling
• Bagage
• Ski
• Ulykke (invaliditet og varige mén)

Årsafbestillingsforsikring
- til dig som gerne vil undgå at tabe penge, hvis du bliver
forhindret i at tage afsted som planlagt.
Goudas årsafbestillingsforsikring dækker dig, hvis du bliver
forhindret i at påbegynde en af dine årlige rejser som
planlagt. Du kan bl.a. afbestille en rejse som følge af:
• Sygdom eller tilskadekomst hos dig selv, familie eller
rejseledsager, herunder hvis diagnosen er COVID-19.
• Arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout
• Start af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse
• Re-eksamen
(se priser på næste side)
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Prisoversigt
- Uden selvrisiko for sygdom og tilskadekomst.
Årsrejseforsikring
EU/EØS

Enkelt person

Hele husstanden

Senior (70 +)

Grunddækning

321,-

638,-

450,-

Afbestilling - tilvalg

252,-

837,-

252,-

Udvidet Europa*

Enkelt person

Hele husstanden

Senior (70 +)

Grunddækning

398,-

938,-

601,-

Afbestilling - tilvalg

263,-

877,-

263,-

Enkelt person

Hele husstanden

Senior (70 +)

Grunddækning

869,-

2.183,-

1.288,-

Afbestilling - tilvalg

509,-

1.281,-

509,-

Individuel

Husstand

DKK 10.000,-

313,-

918,-

DKK 20.000,-

519,-

1.557,-

DKK 30.000,-

755,-

2.034,-

Hele verden

Årsafbestillingsforsikring
Dækningssum

* Udvidet Europa omfatter EU/EØS-landene samt Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan,
Kosovo, Libanon, Libyen, Makedonien, Marokko, Moldova, Montenegro, Palæstina, Rusland (indtil Ural), Serbien, Syrien, Tunesien,
Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden.
Du kan altid opgradere dit dækningsområde eller tilføje en tilvalgsdækning (afbestilling skal dog senest tegnes ved køb af rejsen).
Priserne er gældende per 1. juni 2022.
Bemærk at Gouda tager forbehold for eventuelle prisændringer.

Læs mere om forsikringerne her
Årsrejseforsikring: Betingelser

Produktark

Årsafbestilling:

Produktark

Betingelser

Har du været syg for nylig,
eller har du en kronisk
lidelse, der ikke er stabil?

Gratis adgang til læge
via mobilen og 24-timers
alarmcentral og lægevagt.

Spørgsmål eller bestilling?

Du har mulighed for at søge
forhåndsvurdering, hvis du inden
for de sidste 2 måneder har været
indlagt, været til læge uden for
almindelig kontrol, fået ordineret
en ændring af din medicin eller er
skrevet op til, henvist til eller på
venteliste til vurdering/behandling

Med Gouda har du adgang til
dansktalende læger via videokonsultation samt Vores Alarm.Vi
kender den verden, som du rejser i.
Vores medarbejdere er rejsevante
og sprogkyndige, og når du har
behov for lokal hjælp, trækker vi
på vores verdensomspændende
netværk.

verden@risskovrejser.dk

Hent blanketten og læs mere her

Kontakt Risskov Rejser

70 22 66 00
Find åbningstider m.m. på
www.risskovrejser.dk

