Rejseforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: PROSAM A/S
Produkt: Verdensrejseforsikring
Forsikringsgiver: XL INSURANCE COMPANY SE, a company incorporated in Ireland (company number: 641686)

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der
er gældende. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens betingelser, version 501901. Du finder dem på www.prosam.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Verdensrejseforsikring hvor du får dækning for alle årets ferier i 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. Du kan supplere grunddækningen med fx ski og afbestilling.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hvornår dækker forsikringen - fx
Behandling, hvis du bliver akut syg eller kommer til
skade – hjemtransport om nødvendigt

Hvornår dækker forsikringen ikke:
Rejser til steder, hvor Udenrigsministeriet fraråder
rejser

Feriekompensation

Skader efter bjergbestigning, faldskærmsudspring
og klatring med udstyr

Transport hjem i utide ved akut alvorlig sygdom i din
nærmeste familie
Baggageforsinkelse
Op til to sygeledsagere ved akut og alvorlig sygdom
eller tilskadekomst
Krisehjælp
Forsiket fremmøde og hjemrejse
TILVALG:
Afbestillingsforsikring erstatter rejsen,
hvis du bliver nødt til at afbestille

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.
Er du fyldt 60 år, skal du før hver rejse indsende og
have godkendt en helbredserklæring. Dette gælder
ikke for rejser i Norge, Sverige, Finland og Island.
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Skirejse dækker hvis du kommer til skade, når du står
på ski eller snowboard

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
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Hvor er jeg dækket?
Årsrejseforsikring tegnes med dækning i hele verden.
Rejser i Danmark er ikke omfattet af forsikringen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes
til os på www.prosam.dk
Tyveri, røveri og seriehærværk skal også hurtigst
muligt anmeldes til politiet.
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året
på forsikringens årsdag. I de fleste tilfælde kan du
dog vælge, hvor ofte du vil betale.
Du skal betale forsikringen via Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre
andet fremgår af policen.
Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke den
opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt.
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Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om
året en måned inden forsikringens årsdag.
Resten af året kan du opsige din forsikring med
løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale
et administrationsgebyr.
Har du haft forsikringen i mindre end et år,
er gebyret større.
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