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Dette produktark indeholder kun en oversigt over indholdet i Visa Credit Platinum Rejseforsikring. I tilfælde af skade er det de 
fuldstændige forsikringsbetingelser, der er gældende. Vælger du rejseforsikring til dit Visa Credit Platinum kort modtager du et bevis, 
som sammen med forsikringsbetingelserne udgør aftalen mellem os. Du finder forsikringsbetingelserne på 
www.gfforsikring.dk/jyskebank-rejseforsikring 
 

Rejseforsikringen på dit Visa Credit Platinum kort dækker private ferierejser op til 60 dage. 

 

 

Hvem dækkes? 
 

Kortholder samt 
- din medrejsende ægtefælle/samlever. 
- dine og ægtefælles/samlevers medrejsende 

børn til og med 23 år.  

 
Hvad dækker den? 
 

Her vises alle de dækninger forsikringen 
indeholder. 
 

Dækninger 
 

✓ Afbestilling 

✓ Sygdom og hjemtransport 

✓ Sygeledsagelse 

✓ Tilkaldelse 

✓ Hjemkaldelse 

✓ Flyforsinkelse 

✓ Bagageforsinkelse 

✓ Overfald 

✓ Evakuering 

✓ Udvidet terrordækning 

✓ Krisehjælp 

✓ Privat ansvar 

✓ Retshjælp 

✓ Flykompensation 

✓ Rejseulykke 

✓ Forsinket fremmøde 

✓ Bagagedækning 

✓ Feriekompensation 

✓ Billejedækning ved rejser 

✓ Ferieboligsikring 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

Her vises nogle eksempler på skader, der ikke 
er omfattet af din forsikring. Listen er ikke 
udtømmende, så det fulde overblik over, hvilke 
skader der ikke er omfattet, finder du i 
forsikringsbetingelserne. 

 I tilfælde af rejsearrangørs konkurs. 

 Ved strejke, der er varslet mere end 24 timer før 
planlagt afgang. 

 Udgifter der er dækket af det blå EU-

sygesikringskort. 

 Visse former for billeje, fx leje af autocampere, 
mobilhomes og Off Roadkøretøjer. 
 

     

 

Er der nogen begrænsninger af dækningen? 
 

Her vises nogle eksempler på skader, som ikke er dækket på din forsikring. Listen er ikke udtømmende, så det fulde 
overblik over, hvilke skader der ikke er dækket, finder du i forsikringsbetingelserne. 

! Forværring af bestående sygdom eller tilskadekomst, hvis din tilstand ikke har været i stabil god fase indenfor de 
seneste 2 måneder inden bestilling af rejsen eller inden afrejse. 

! Skader, der sker i forbindelse med særlige aktiviteter, fx motorløb og professionel sport. 

! Skader, der sker i forbindelse med deltagelse i ekspeditioner til polarområder og uudforskede steder, hvor der ikke 
er en guide med (herunder udforskning af huler og grotter). 

! På rejser, hvor det primære formål er medicinsk behandling/alternativ behandling. 

 

  

 

https://www.gfforsikring.dk/jyskebank-rejseforsikring


 

Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Rejseforsikringen dækker rejser i hele verden – både i og udenfor bopælslandet. 

✓ I bopælslandet, når rejsen nødvendiggør minimum én overnatning eller går til et sted, der ligger mere end 50 km fra 
din faste bopæl. 

 

  

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Inden du bestiller eller køber din rejse og før du skal rejse 
Hvis dit helbred ikke har været stabilt i 2 måneder op til et af disse tidspunkter, eller du fx har en kronisk sygdom, er 
det vigtigt at du har gennemført en online medicinsk forhåndsvurdering på www.sos.dk 

- Når der sker en skade 
Er du på rejse og har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte GF Forsikrings alarmcentral på (+45) 70 21 80 90 
ved :  

- Sygdom eller tilskadekomst, som medfører indlæggelse på sygehus eller hvis hjemrejsn forsinkes. 

- Behov for krisehjælp eller evakuering. 

- Forsinket fremmøde, transportforsinkelse og afbestilling. 

- Du skal straks anmelde tyveri og overfald til politiet i det land, hvor det er sket. 

- Du skal forsøge at begrænse skadens omfang. 

- Har du ikke brug for akut hjælp kan skaden anmeldes på www.gfforsikring.dk/jyskebank-rejseforsikring   
 

  

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen er tilknyttet dit Visa Credit Platinum kort, som du betaler for inkl. forsikring. Hvis du ønsker at vide mere, 
kan du finde yderligere oplysninger på www.jyskebank.dk 
  

  

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 
 

Forsikringen er gyldig fra dit Visa Credit Platinum er udstedt og fortsætter til det opsiges eller ophører. 
Afbestillingsforsikringen dækker i perioden fra rejsen betales til rejsen påbegyndes. 
 

  

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Visa Credit Platinum Rejseforsikring er en del af dit Visa Credit Platinum kort. Forsikringen ophører, når kortet opsiges 
eller ophører. Nærmere oplysninger om opsigelse finder du på www.jyskebank.dk 
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