Eurocard
Afbestillingsforsikring

CODAN

Dokument med oplysninger om forsikringen
Police nr. : Eurocard 5814710337
Her kan du læse en kort beskrivelse af Eurocard afbestillingsforsikring. Du kan se forsikringsbetingelserne på eurocard.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Afbestillingsforsikring

Hvem dækkes:
Kortholder + medrejsende ægtefælle/samlever samt
medrejsende børn op til 18 år er dækket af
forsikringen.
Det samme er medrejsende hjemmeboende børn
mellem 18 år og 23 år.

Hvilke rejser dækkes:

Hvad dækker den ikke?



Fly- og pakke rejser, som ikke er betalt med
Eurocard eller Diners Club RejseKonto.




I tilfælde af rejsearrangørs konkurs
Ved strejke der er varslet mere end 24 timer
før planlagt afgang

Se nærmere i forsikringsbetingelserne.

Dækker kun private ferierejser som går til destinationer
uden for bopælslandet.

Hvad dækker den?



Afbestillingsforsikring dækker op til:
15.000 kr. pr. person - maks. 30.000 kr. i alt.
Selvrisiko på 1000 kr. pr. skade

Se nærmere i forsikringsbetingelserne.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!
!

Vi dækker ikke udgifter der refunderes af
rejsebureauet.
Tab hvis rejsearrangøren er insolvent eller
går konkurs.
Vi dækker ikke afbestilling, hvis
sygdommen eller tilskadekomsten, der er
årsag til afbestillingen var til stede, da
rejsen blev bestilt.

Se nærmere i forsikringsbetingelserne.

Hvor er jeg dækket?



Både i og uden for bopælslandet. Når blot rejsen går til udlandet, nødvendiggør en overnatning, eller går til et sted
der er mere end 50 km. fra hjem eller arbejde

Hvilke forpligtelser har jeg?
Inden du bestiller, eller før du skal rejse
Hvis du to måneder inden bestilling af rejsen har haft brug for ekstraordinært besøg hos lægen, har været indlagt eller har
fået ændret din medicin er det vigtigt, at du får en medicinsk forhåndsvurdering via www.sos.eu/da/selvbetjening/

Sådan anmelder du en afbestillingsskade:

-

Skadeanmeldelse for afbestilling findes på eurocard.dk.
Codan Forsikring: E-mail: rejse@codan.dk. Tlf.: (+45) 33553720

Betalingskrav

-

For at aktivere rejseforsikringen er det et krav at fly- og pakkerejser er betalt med Eurocard eller Diners Club
RejseKonto

Dækningsperiode

-

Afbestillingsdækningen dækker i perioden fra rejsen betales til forsikrede påbegynder deres rejse fra hjem eller
arbejdsplads. Forsikringen er gyldig fra kortet er modtaget til det opsiges.

Hvordan opsiger jeg forsikringen?

-

i

Eurocard afbestillingsforsikringen er en del af Eurocard kortet. Forsikringen ophører når kortet opsiges.

Tillægsforsikringer til afbestillingsforsikringen - benyt Codans tilkøbslink på Eurocard.dk

-

Som Eurocard indehaver har du mulighed for at aktivere forsikringen, hvis du ikke har mulighed for at betale fly- eller
pakkerejsen med dit Eurocard. Det koster pt. 21,00 kr. per dag per person.
Koster rejsen mere end forsikringens afbestillingssum? Forhøj afbestillingssummen for 3 % af den ekstra sum.

