Incoming forsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gouda Rejseforsikring, del af Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA

Produkt: 480.1

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gouda.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Incoming rejseforsikringen gælder udenlandske statsborgere, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring
under deres ophold i Danmark. Ligeledes kan udenlandsdanskere, der er på ophold i Danmark, også anvende
Incoming rejseforsikringen.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Basisdækninger

" Behandling af lidelser og
eksisterende sygdomme, der inden
for de sidste 6 måneder, umiddelbart
før afrejsen til Schengen-området,
har medført: hospitalsindlæggelse,
vurdering/ behandling hos læge eller
anden behandler, som ikke er et led
af et kontrolbesøg eller ændret
medicinering

! Sygdom – behandlingsudgifter og
hospitalsophold ved akut sygdom og
tilskadekomst
! Fysioterapi/kiropraktor
! Akut tandlægebehandling
! Hjemtransport til hjemlandet ved
dødsfald
! Ansvarsforsikring

" Behandling/vurdering af kroniske
lidelser eller eksisterende sygdomme,
hvis forsikret har nægtet eller ophørt
med behandling af
lidelsen/sygdommen
" Kosmetiske indgreb eller behandling
af komplikationer eller komplikationer
i forbindelse med dem, der ikke er en
direkte følge af en ulykke der kræver
hospitalsindlæggelse indenfor 24
timer

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Forsikringsummen for
sygdomsdækningen er maks.
250.000 DKK.

#

Tandlægeudgifter dækkes med op til
50% af udgifterne, dog maks. 2.500
DKK.

Hvor er jeg dækket?
! Det geografiske område der er dækket er Danmark og øvrige Schengen-området
! Hvis dækning ønskes på Færøerne og Grønland medfører dette en tillægspræmie på 25%
! Det er et krav at forsikringen er købt for korrekt geografisk område

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte
I tilfælde af en skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt
Du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan
afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmien skal betales, når forsikringen træder i kraft. Du betaler forsikringen via kreditkort, girokort
eller overførsel

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen starter at gælde når forsikret ankommer til Danmark/Schengen-området og ophører at
gælde at gælde ved forsikredes afrejse fra Danmark/Schengen-området

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•
•
•

Hvis du opsiger forsikringen, før den udløber, tilbagebetales differencen mellem den præmie,
der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode, og den præmie, der er betalt, med
fradrag af et ekspeditionsgebyr
Er forsikringen ikke trådt i kraft, og modtager Gouda opsigelsen inden ikrafttrædelsesdatoen,
refunderes den fulde præmie med fradrag af et ekspeditionsgebyr
Indtil 14 dage efter afslutningen af en skade kan vi eller du opsige forsikringen med 1 måneds
varsel
For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder fortrydelsesret i 14 dage og fristen
regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – dog tidligst fra
det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået

