LEV-Forsikring
Forsikringsbetingelser

RejsePlus
sesinstitution i udlandet. Forretningsrejser, eller rejser som er kombineret
ferie- og forretningsrejser, uanset fordelingen mellem de to formål, er dermed ikke omfattet af dækningen.

For RejsePlus gælder nedenstående betingelser
samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Generelt
1.

Hvor gælder dækningen?
Dækningen gælder ferierejser i hele
verden, herunder også rejser i Danmark (uden for bopælskommunen.)

3.

Dækningsperiode
Dækningen omfatter rejser indtil 60
dages varighed og træder i kraft for
den enkelte rejse, når sikrede forlader
sin bopæl for at starte rejsen, og dækningen ophører ved hjemkomsten til
bopælen (rejseperioden), dog maks. de
første 60 dage af rejseperioden.
Punkt 8. Afbestillingsdækningen omfatter rejser, der er bestilt efter RejsePlus
er trådt i kraft, og som afbestilles i forsikringstiden.

4.

Hvilke rejser omfatter dækningen?
Forsikringen dækker alene under private ferierejser og studierejser, hvor
sikrede ikke er tilmeldt en uddannel-

EVG-A

Forsikringssummer
De forsikringssummer og maksimumbeløb, der er nævnt i betingelserne, er
grænsen for Codans erstatningspligt for
alle skader i rejseperioden.

Hvem er dækket ?
Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring afsnit 1, dog ikke medhjælp i
husholdningen og bofællesskaber. Det
er en betingelse for dækning, at sikrede er permanent bosiddende i Danmark eller Grønland. Betingelserne
omtaler generelt Danmark, men er
dækningen tegnet af personer bosiddende i Grønland, erstattes Danmark af
Grønland.

2.

5.

6.

Generelle undtagelser
Dækningen omfatter ikke skader:
- der uanset sikredes sindstilstand eller
tilregnelighed:
forvoldes
forsætligt
af
forsikringstageren/sikrede
- skyldes, at sikrede er påvirket af
spiritus,
narkotika eller andre giftstoffer,
medmindre
det godtgøres, at skaden ikke står i
forbindelse hermed
- som følge af strejke eller lock-out
- som følge af arrest, beslaglæggelse
eller andre indgreb foretaget af offentlige myndigheder
- som følge af deltagelse i ekspeditioner og storvildtsjagt
- som skyldes sikredes deltagelse i
strafbare handlinger
- som følge af bjergbestigning, motorløb, boksning, brydning, faldskærmsudspring, parasailing,
paragliding,
dykning over 20 meter ned
eller
anden lignende farlig sport
- som følge af atomudslip eller atombomber
- som følge af indrejse til et land hvor
der er krig, krigslignende tilstande,
neutralitetskrænkelse,
borgerkrig,
oprør eller borgerlige uroligheder, terroristaktiviteter, militær undtagelsestilstand, revolution, epidemi, naturkatastrofe
eller anden lign. tilstand
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- som følge af indrejser i et område
hvor Det Danske Udenrigsministerium
har frarådet indrejse eller i forvejen
har foretaget evakuering
- der er dækket på anden forsikring
eller af den offentlige sygesikring
eller offentlige rejsesygesikring.

Overdragelse
rettigheder/regres

7.

8.2

Dækningen omfatter også afbestilling
pga.
sikredes
ægtefælle/samlever,
børn, svigerbørn, børnebørn, forældre,
forældres fastboende samlever, svigerforældre, bedsteforældre, søskende,
svoger, svigerinder:
- bliver indlagt på hospitalet pga. en
akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst.
- akut død.

8.3

Desuden omfatter dækningen, hvis sikrede ikke kan rejse i følgende tilfælde:

8.3.1

Der opstår eller er overhængende fare
for en af følgende hændelser på rejsemålet:
- Krig eller krigslignende tilstande
- Terrorisme
- Naturkatastrofer
- Epidemi

af

Ingen kan uden Codans samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder
ifølge denne dækning. I tilfælde af udbetalinger indtræder Codan i alle forsikringstagerens rettigheder.

Dækningen omfatter følgende:
8.

Afbestillingsdækning

8.1

Dækningen omfatter hvis rejsen ikke
kan gennemføres fordi sikrede:
- bliver indlagt på hospitalet pga. en
akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst
- er død
- bliver akut alvorligt syg eller kommer
alvorligt til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen
eller skaden væsentligt eller i øvrigt
skade helbredet
- af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludseligt bliver stillet som et krav for at
rejse til feriemålet. Det er en betingelse, at kravet bliver stillet, efter rejsen
er betalt
- bliver akut alvorligt syg eller kommer
alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt at udføre den planlagte aktivitet på en
bestilt aktiv ferie.
Ved Aktiv ferie er det en betingelse, at
den planlagte aktivitet tydeligt fremgår
af rejsebevis, kvittering eller lign. Hvis
dette ikke er tilfældet, vil Codan på
baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, om der er tale om en aktiv
ferie.
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Forsikringen dækker, hvis Det Danske
Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution har konstateret og dokumenteret hændelsen og
Det Danske Udenrigsministerium fraråder indrejse eller allerede har anbefalet evakuering.
Det er en betingelse for erstatning, at
beslutning om afbestilling først træffes
umiddelbart inden afrejse.
8.3.2

Brand, indbrud, storm, oversvømmelse
eller eksplosion med større skade til
følge i sikredes private bolig eller egen
virksomhed umiddelbart inden afrejse.
Der skal foreligge anmeldelse til politi
eller redningsselskab.

8.3.3

Bedrageriske handlinger i sikredes
egen virksomhed begået af medarbejder eller anden person med driftsmæssig
tilknytning
til
virksomheden
umiddelbart inden afrejse. Der skal foreligge politianmeldelse.
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8.3.4

Overenskomststridig
arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed
umiddelbart inden afrejse.

8.3.5

Ufrivillig afskedigelse af den sikrede i
forbindelse med hel eller delvis lukning
af en virksomhed, hvor den sikrede har
været fastansat med mindst 20 timers
ugentligt arbejde i mindst 1 år.

8.3.6

Sikredes rejseledsager (jf. Verdensrejsedækningen, punkt 9.3) har ret til at
afbestille sin rejse jf. punkt 8.1, 8.2 eller
8.3.1 til 8.3.5. Dette gælder, selv om rejseledsageren ikke har købt afbestillingsforsikringen gennem Codan. Det
er en betingelse, at rejseledsagerens
afbestilling betyder, at sikrede ellers
må rejse alene. Sikrede skal selv skaffe den nødvendige dokumentation for
rejseledsagers afbestilling.

8.4
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Dækningen omfatter ikke:
- årsager til afbestilling som ikke er
nævnt i punkt 8.1 eller 8.2
- ferierejser som er bestilt inden RejsePlus er trådt i kraft.
- hvis afbestillingen overfor rejsearrangøren ikke er sket omgående efter en
af dækningen omfattet begivenhed er
indtruffet
- årsager til afbestilling der var tilstede,
da rejsen blev bestilt eller ved betaling af depositum
- udgifter som bliver tilbagebetalt af
rejsearrangøren
- udgifter til lægeerklæring og anden
dokumentation
- udgifter sikrede har betalt for personer, som ikke er omfattet af RejsePlus
jf. punkt 1. Det gælder også, selv om
sikrede har betalt deres del af rejsen
- fødsel eller følger af graviditet indenfor 1 måned fra forventet fødselstidspunkt
- graviditetsgener generelt
- sygdom/tilskadekomst, eller hvis lægelig behandling er opgivet
- hvis sikredes sygdom/tilskadekomst
ikke var i en stabil god fase de sidste
2 måneder før rejsen blev bestilt (depositum betalt). Ved stabil god fase

forstås, at tilstanden har været stationær uden nogen form for ændring,
udvikling eller periodisk forværring,
som har:
- krævet kontakt til læge
- medført ændring eller plan om ændring af
behandling/medicinering
- medført plan om yderligere undersøgelser,
behandling
eller
hospitalsindlæggelse.
8.5

Dækningen omfatter det beløb, rejsearrangøren kan kræve betalt for at afbestille rejsen, samt allerede afholdte
udgifter til depositum, transport, leje af
feriebolig mv. Afholdte udgifter til udflugter, arrangementer fx. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter fx lejet
udstyr, skiliftkort, instruktion, der ikke
kan refunderes erstattes med indtil
2.200 kr. (2018) pr. sikret person.
Ved rejser med planlagt varighed over
60 dage beregnes erstatningen ud fra
de udgifter som relaterer til de første
60 dage af rejsen (rejseperioden). Hvis
sådan opgørelse ikke er mulig fordeles
udgifterne forholdsmæssigt.
Er årsagen til afbestilling af rejsen ikke
åbenlys ud fra den indsendte dokumentation jf. 8.6 vil Codan på baggrund af
de foreliggende oplysninger vurdere,
om forsikringen dækker.
Max. erstatningen udgør i alt 80.800 kr.
(2018) pr. skadebegivenhed.

8.6

I tilfælde af skade indsendes følgende
dokumentation til Codan:
- rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav, vedlagt vilkårene for
købet af rejsen
- dokumentation for afholdte udgifter til
transport, leje af feriebolig, planlagte
aktiviteter mv. samt dokumentation
for, at disse udgifter ikke kan refunderes
- ubenyttede flybilletter, busbilletter
eller lignende

Side 30

LEV-Forsikring
Forsikringsbetingelser

- lægeerklæring og kopi af lægejournal,
der udførligt beskriver behandlingsforløbet samt evt. dødsattest - kun ved
akut sygdom, tilskadekomst eller
dødsfald
- kopi af politianmeldelse - kun ved indbrud, brand eller bedrageriske handlinger
- kopi af rapport fra redningsselskab kun ved væsentlig skade som følge af
brand, storm, oversvømmelse eller
eksplosion.

11.

Krisehjælp til pårørende i Danmark

11.1

Dækningen giver ret til akut krisehjælp
til ægtefælle/samlever, børn, forældre
og søskende i Danmark, hvis sikrede
under rejse kommer ud for en af nedenstående hændelser, og dette har
medført en akut psykisk krise hos den
pårørende i Danmark:
- røveri
- overfald eller trusler
- ulykke
- brand, eksplosion eller indbrud
- naturkatastrofe, livstruende epidemi
eller terrorangreb.

11.2

Krisehjælp kan kun ske i forbindelse
med større ulykker eller hændelser og
omfatter op til 5 psykologbehandlinger.
Ved behov for krisehjælp kontaktes
Codan, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp og eventuel henvisning til
psykolog.

11.3

Forsikringen dækker ikke, hvis sikrede
opholder sig på en krigsskueplads. Dog
dækker forsikringen, hvis sikrede opholder sig på en krigsskueplads ved
kamphandlingernes start, hvis betingelserne for evakuering er opfyldt jf. Verdensrejsedækningen, punkt 14.

11.4

Ved behov for akut krisehjælp skal den
pårørende kontakte Codan med oplysninger om sikredes navn og CPR-nr.

Udgifter til lægeerklæring og anden dokumentation afholdes for egen regning
af sikrede.

9.

Akut tandbehandling

9.1

Dækningen erstatter rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til akut
smertestillende tandbehandling,
hvis
behandlingen ikke kan vente, til sikrede
kommer hjem til Danmark. Tandbehandling er dækket med højst 6.210 kr.
(2018) for hver sikret person.

9.2

Efter hjemkomst indsendes dokumentation for de afholdte udgifter samt dokumentation for, at behandlingen
var
akut.

10.

Selvrisikodækning på lejet bil

10.1

Dækningen giver ret til betaling af selvrisiko, hvis sikrede i en lejet bil kommer ud for et uheld, hvor udlejer
pålægger sikrede at betale en selvrisiko.

10.2

Selvrisiko på lejet bil er dækket med
højst 6.210 kr. (2018) pr. forsikringsbegivenhed. Det er en betingelse for
dækningen, at skaden ikke skyldes, at
sikrede har handlet groft uagtsomt eller
forsætligt. Se generelle undtagelser
under punkt 6.

10.3

Efter hjemkomst indsendes dokumentation for de afholdte udgifter til Codan.
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Efter hjemkomsten indsendes til Codan
dokumentation for hændelsen, der udløste behovet for krisehjælpen samt relationer mellem sikrede og den/de
pårørende, der har modtaget krisehjælp.
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12.
12.1

12.2

Aktiv ferie
Forsikringen dækker antallet af ødelagte rejsedøgn, hvis sikrede efter den lokale autoriserede læges ordination ikke
kan deltage i planlagte aktiviteter på
grund af knoglebrud (fraktur), ledbåndsskade, forvridning, forstuvning
eller lignende skade på led eller muskler. Det er et krav for erstatning, at
den planlagte aktivitet tydeligt fremgår
af rejsebevis, kvittering eller lign. Hvis
dette ikke er tilfældet, vil Codan på
baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer, om forsikringen dækker.
Der udbetales et beløb pr. ødelagt rejsedøgn til sikrede og 1 medforsikret.
Dækningen omfatter også erstatningsdøgn til sikrede, hvis en rejseledsager
(jf. Verdensrejsedækningen punkt 9.3)
bliver ramt af en af ovenstående hændelser, og sikrede kan dokumentere, at
som følge heraf har måtte udføre en
planlagt aktivitet et antal rejsedøgn
alene.

12.4

Ved individuelt arrangerede rejser
udgør erstatningen dokumenterede udgifter til transport og ophold, der ikke
kan refunderes. For bilkørsel beregnes
en pris pr. kørt km ad korteste vej fra
bopælen til rejsemålet og retur. Beløbet opgøres i henhold til statens takster for tjenestekørsel i egen bil over
20.000 km pr. år. Hvis ikke alle i bilen
er omfattet af samme police, fordeles
udgifterne forholdsmæssigt.
Afholdte udgifter til fx lejet udstyr, skiliftkort, instruktion, der ikke kan finde
sted
som
følge
af
forsikringsbegivenheden, og som ikke kan refunderes erstattes forholdsmæssigt med
indtil 2.200 kr. (2018) for sikrede og
max. 1 medforsikret.
12.5

Erstatningspligten er betinget af, at sikrede selv fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt oplysninger
om behandling og varighed. Fremgår
det ikke direkte af lægeerklæringen fra
den lokalt autoriserede læge, at den
planlagte aktivitet er umuliggjort, vil
Codans læge på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, om forsikringen dækker. Hvis der opstår tvivl
om, i hvilken periode den planlagte aktivitet er umuliggjort, afgøres dette
også af Codan.

12.6

Efter hjemkomst indsendes dokumentation til Codan for:
- afholdte udgifter
- formålet med ferien
- lægelig dokumentation for antallet af
døgn, den planlagte aktivitet ikke
kunne gennemføres.

Erstatningsdøgn ydes en gang pr. sikrede pr. rejse. Forsikringen dækker
ikke i skadestilfælde, som berettiger
sikrede til erstatningsrejse eller erstatningsdøgn jf. Verdensrejsedækningen
punkt 11 og 12.
Max. erstatning udgør i alt 18.630 kr.
(2018) pr. skadebegivenhed.
12.3
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Rejseperioden beregnes i hele dage.
Antallet af ødelagte rejsedøgn opgøres:
- Fra kl. 00 døgnet efter første lægebesøg, til og med at sikrede kan genoptage den planlagte aktivitet på rejsen
- Der ydes ingen erstatning for hjemrejsedagen, og aldrig ud over den oprindelige rejseperiode.

Erstatningen opgøres til det beløb, sikrede har betalt til rejsearrangøren for
ophold og transport.
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