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Dette produktark indeholder en oversigt over indholdet i OK’s Rejseforsikring. Du kan læse mere om forsikringen og finde de
fuldstændige betingelser kan hentes på OK’s hjemmeside www.ok-forsikring.dk eller ved at kontakte OK Forsikring på tlf. 72 24 40 10
eller på mail ok@gfforsikring.dk. Opretter du forsikringen, sender vi dig de samlede betingelser og din police, som udgør aftalen mellem
os. Har du allerede en rejseforsikring hos OK Forsikring, så finder du dine betingelser i e-Boks.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Rejseforsikringen er en forsikring, der er knyttet til din Indboforsikring, den indeholder en række forskellige dækninger af dig og din
husstand, når I er på private rejser. Du kan se det fulde overblik over, hvilke dækninger din Rejseforsikring kan bestå af nedenfor.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Her vises alle de dækninger, du kan vælge
imellem. Det vil fremgå af dit tilbud eller din
police, hvilke der indgår i din forsikring.

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

Basis

✓
✓

Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet

Rejseforsikring Verden
Tilvalg



✓
✓
✓

Afbestillingsforsikring Europa inkl. Tyrkiet



Rejser udenfor det geografiske område du har
valgt



Et reelt eller potentielt behandlingsbehov, der
var kendt før afrejsen
Proteser, briller, kontaktlinser eller
høreapparater

Afbestillingsforsikring Verden
Ski og sport





Tyveri af dine ting, dette skal dækkes på en
indboforsikring
Rejser der varer længere end 60 dage,
medmindre der er købt tilvalg

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Her vises nogle eksempler på skader, som ikke er dækket på din rejseforsikring. Listen er ikke udtømmende, så det
fulde overblik over, hvilke skader der ikke er dækket, finder du i forsikringsbetingelserne.

!
!
!

Forværring af bestående sygdom eller skade, hvis din tilstand ikke har været stabil og uden ændringer indenfor de
seneste 2 måneder før afrejsen
Skade som følge af din påvirkning af spiritus, nakotika eller andre rusmidler
Skade som følge af slagsmål eller deltagelse i strafbare handlinger

Hvor er jeg dækket?

✓ Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet dækker i følgende geografiske område, Europa indtil Ural inkl. Danmark.
Med Europa menes der : Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern,
Danmark, De Kanariske Øer, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland,
Holland/Nederland, Hviderusland/Belarus, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kosovo, Kroatien,
Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro,
Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland indtil Ural, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Storbritannien (England, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn,
Vatikanstaten og Østrig.

✓ Rejseforsikring Verden, dækker i hele Verden, inkl. Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give de korrekte oplysninger når forsikringen oprettes.
Du skal betale den opkrævede præmien rettidigt.
Anmelde en skade hurtigst muligt.
Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal også anmeldes til politiet hurtigst mulig
Give GF Forsikring besked om ændringer i risikoen i forhold til policen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler for din forsikring månedligt via Betalingsservice. Betalingen for forsikringen opkræves i henhold til den
betalingsfrist, der er noteret på din opkrævning.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen dækker fra den dato, der fremgår af policen, og gælder for etårige perioder. Efter den etårige periode
fornys policen for en ny etårig periode, medmindre GF Forsikring har modtaget en opsigelse inden da.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges skriftligt med mindst én måneds varsel til den første i en måned. Opsiges der til en anden
dato end hovedforfaldsdatoen kan vi opkræve et gebyr for dette.
Vælger du at opsige din police indenfor det første år, kan vi opkræve dig et yderligere gebyr.
Gebyrerne kan du se på www.ok-forsikring.dk
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel indtil 14 dage efter
erstatningens betaling eller afvisning af skaden.

