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Aftalegrundlag 
 
Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 
 
Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene for den aftale, der gælder mellem dig og GF Forsikring. 

Indhold 
 

Rejseforsikring ferie og fritid i GF Forsikring kan omfatte: 
 

 Rejseforsikring - Europa inkl. Tyrkiet 

 Rejseforsikring - Verden 
 

Derudover kan Rejseforsikringen udvides med følgende tilvalg: 
 

 Afbestillingsforsikring - Europa inkl. Tyrkiet 

 Afbestillingsforsikring - Verden 

 Ski og sport 
 

 
Ordforklaring 
Ord der i betingelserne er markeret med *, er nærmere beskrevet i ordforklaringen.  
Ordforklaringen findes bagerst i betingelserne. 
 
 

Fortrydelse 
Efter forsikringsaftalelovens § 34i har forsikringstager* fortrydelsesret. Hvis forsikringen er nytegnet eller udvides den 
med tilvalg, gælder der særlige regler om fortrydelse. Oplysninger om fortrydelsesret fremgår af policen. 
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1. Indledning 
 

Rejseforsikringen og tilvalgene Afbestillingsforsikring samt Ski og sport er et tillæg til Indboforsikringen i GF 
Forsikring. Derfor ophører Rejseforsikringen, hvis Indboforsikringen ophører. 
 
Ved skadesituationer, som udelukkende er dækket på Rejseforsikringen, vil en eventuel selvrisiko på 
Indboforsikringen aldrig være gældende.  
 
På rejser til EU/EØS-landene* skal sikrede, hvis muligt, medbringe det blå EU-sygesikringskort. Det blå kort er 
dokumentation for, at sikrede er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til offentlig sygehjælp i EU/EØS-lande 
samt Schweiz. 
Det blå kort giver ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin m.m., hvis der opstår behov for 
behandling under opholdet i det pågældende land. Det blå kort giver ret til behandling på de samme 
betingelser, som gælder for offentligt sygesikrede i det land, hvor sikrede søger hjælp ved sygdom eller skade. 
Sikrede skal altid vise det blå kort, ved henvendelser til læge, tandlæge, sygehus, apotek m.m. ved rejser i 
EU/EØS-lande samt Schweiz. 
 
Det fremgår af policen, om der er købt: 
 

 Rejseforsikring – Europa inkl. Tyrkiet 

 Rejseforsikring – Verden 

 Afbestilling – Europa inkl. Tyrkiet 

 Afbestilling – Verden 

 Ski og sport 
 
 Forsikringsbetingelserne for Indboforsikringen gælder i det omfang, disse ikke er fraveget i det følgende. 

2. Generelle betingelser 

2.1  Hvem er dækket af forsikringen 

2.1.1   Forsikringstageren* med husstand. 

 
Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren samt 
personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende 
børn. 

 
Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens 
helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt to personer sidestilles med fast parforhold. 

 
Forsikringstagerens ægtefælle eller samlever*, der er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig, er 
omfattet af forsikringen.   

 
  Sikrede* er desuden: 

 

 De sikredes ugifte børn under 18 år med bopæl uden for hjemmet. Barnet må hverken leve i fast 
parforhold eller have fastboende børn hos sig. Det er en betingelse, at barnet ikke er fyldt 18 år på 
tidspunktet for afrejse. 

 

 De sikredes medrejsende delebørn* med folkeregisteradresse hos den anden forælder. Barnet må 
hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. Det er en forudsætning, at 
delebarnet ikke er dækket af egen eller anden forsikring. 

 

 De sikredes udeboende børn under 26 år, hvis tilvalget Udeboende barn under 26 år er købt til 
Indboforsikringen. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn 
hos sig. Det er en forudsætning, at barnet ikke er dækket af egen eller anden forsikring.   
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Desuden dækker forsikringen, når bedsteforældre er forsikringstagere* og tager uforsikrede børnebørn 
og papbørnebørn* under 18 år, uden medrejsende forældre/papforældre, med på rejse.   

 
  Det er en betingelse, at de sikrede har folkeregisteradresse i Danmark. 
 
  Logerende og medhjælp i husholdningen er ikke dækket. 

2.2  Hvor dækker forsikringen 

2.2.1   Forsikringen dækker 

 
2.2.1.1   Dækning i Europa 

 
Hvis der er købt Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet dækkes i følgende geografiske* område, Europa 
indtil Ural inkl. Danmark. Der gælder det samme geografiske område for de tilvalg, der er købt. 

 
  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. 

 
2.2.1.2   Dækning i Verden 

   
Hvis der er købt Rejseforsikring Verden, dækker forsikringen i hele Verden, inkl. Danmark. 

 
2.2.1.3   Dækning i Danmark 

 
  Ferierejser i Danmark er kun omfattet, hvis ferierejsen er på mindst 3 overnatninger. 

   
Ved rejser i Danmark dækker Rejseforsikringen: 

 

 Erstatningsrejse, jf. punkt 3.8. 

 Kompensation for ødelagte rejsedøgn, jf. punkt 3.9. 

 Ferieboligsikring, jf. punkt 3.11. 

 Afbestillingsforsikring, hvis tilvalget er købt, jf. afsnit 4. 
 
2.2.2   Forsikringen dækker ikke 

 
Rejser til lande, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige 
uroligheder, eller hvor Det Danske Udenrigsministerium, Statens* Serum Institut eller lignende offentlig 
dansk myndighed fraråder indrejse. 

 
Hvis en af de nævnte begivenheder pludseligt opstår efter, at sikrede* er rejst ind i landet, og sikrede 
ikke kan forlade landet pga. den opståede begivenhed, kan sikrede opholde sig i landet i indtil 30 dage 
efter begivenhedens udbrud. Det er en betingelse, at sikrede ikke selv deltager i de nævnte 
begivenheder og forlader landet ved først givne lejlighed og i øvrigt følger de danske myndigheders 
anvisninger. 

 
  Nærmere oplysninger kan findes på Det Danske Udenrigsministeriums hjemmeside www.um.dk* 

2.3  Hvor længe dækker forsikringen 

Rejseforsikring Europa inkl. Tyrkiet og Rejseforsikring Verden samt tilvalget Ski og sport dækker de første 60 
sammenhængende dage. 

 
 Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 60 dage, dækker forsikringen ikke: 

 

 Erstatningsrejse, jf. punkt 3.8. 

http://www.um.dk/
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 Kompensation for ødelagt rejsedøgn, jf. punkt 3.9 

 Afbestillingsforsikring, hvis tilvalget er købt, jf. afsnit 4 

 Ski og sport, hvis tilvalget er købt, jf. afsnit 5. 
 

Rejseforsikringen træder i kraft, når sikrede forlader sin private bopæl eller sit opholdssted i Danmark, og 
ophører ved hjemkomsten til sikredes private bopæl eller opholdssted i Danmark. 

 
Sker der en skade, der er dækket af forsikringen, forlænges forsikringen automatisk ud over de 60 dage, indtil 
hjemrejse eller hjemtransport ud fra en lægelig vurdering kan finde sted. 

 
 Det er en betingelse, at sikrede har købt Rejseforsikring ferie og fritid inden afrejse. 

2.4  Hvilke rejser dækker forsikringen 

2.4.1   Forsikringen dækker 

 
2.4.1.1   Private ferierejser i udlandet. 
 
2.4.1.2   Private ferierejser i Danmark med mindst 3 overnatninger. 
 
2.4.1.3   Studierejser*, studieophold og studiepraktik i udlandet dog ikke guide- og bartenderuddannelser. 
 
2.4.1.4   Private ferierejser i udlandet, hvor der indgår humanitært ulønnet* arbejde. 
 
2.4.1.5   Private ferierejser i udlandet, hvor der højst indgår 1 dag med erhvervsaktiviteter, hos fx en 

samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til sikredes* erhverv. 
 
2.4.1.6   Private ferierejser i udlandet, som bliver afholdt enten inden eller i forlængelse af en erhvervsrejse. GF 

Forsikring dækker kun den private del af rejsen. Det er en betingelse, for dækningen af den private 
ferierejse, som ligger forinden eller i forlængelse af en erhvervsrejse, at sikrede kan dokumentere 
fordelingen mellem den private ferierejse og erhvervsrejsen, herunder sikredes egenbetaling af rejsen, 
ophold eller lignende. 

 
 Hvis hele rejsen er betalt af arbejdsgiveren eller egen virksomhed, betragter GF Forsikring det som en 
erhvervsrejse. 

 
2.4.2   Hvilke rejser dækker forsikringen ikke 

 
2.4.2.1   Erhvervsrejser, se dog punkt 2.4.1 vedrørende rejse, hvor der indgår erhvervsaktiviteter. 
 
2.4.2.2   Rejser, hvor der søges arbejde. 

2.5  Hvad dækker forsikringen ikke 

2.5.1   Forsikringen dækker ikke 

 
2.5.1.1   Skade som følge af forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. 
 
2.5.1.2   Skade som følge af deltagelse i slagsmål eller strafbare handlinger. 
 
2.5.1.3   Skade som følge af sikredes* påvirkning af spiritus, medicin, narkotika eller andre rusmidler. 

Undtagelsen gælder ikke punkterne Sygdom og tilskadekomst, jf. punkt 3.1, Hjemtransport, jf. punkt 3.2, 
Sygeledsagelse, jf. punkt 3.4 og Tilkaldelse, jf. punkt 3.5. 

 
2.5.1.4   Skade, der er en direkte eller indirekte følge af strejke, arbejdsnedlæggelse, lockout, arrest, 

beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, jf. dog punkterne 3.16 og 3.17. 
 
2.5.1.5   Skade som følge af konkurs hos rejsearrangører, transportør, lufthavne, havne eller lignende. 
 
2.5.1.6   Skade som følge af tandlægebehandling, kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som sikrede selv 

har planlagt at få gennemført. 
 
2.5.1.7   Udgifter til behandlings-, rekreations- eller kurophold, der er helt eller delvist betalt af det offentlige. 
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2.5.1.8   Tab, skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring, eller der kan kræves betalt fra anden side, 

herunder rejsebureau, transportselskab eller af den offentlige sygesikring. 
 
2.5.1.9   Forsikringen dækker ikke forsat behandling, hvis sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når både 

den behandlende læge og GF Forsikrings alarmcentral har besluttet, at hjemtransport skal ske. 
Endvidere dækker forsikringen ikke forsat behandling, hvis sikrede nægter at modtage behandling, der 
kan gøre sikrede stabil til hjemtransport. 

 
2.5.2   Forsikringen dækker ikke skade som følge af de sikredes* deltagelse i   

 

 Ekspeditioner*, storvildtjagt*. 

 Professionel sport, det vil sige sport, der udøves mod betaling eller hvor der foreligger en kontrakt. 

 Boksning. 

 Selvforsvars- og kampsportsgrene. 

 Bjergbestigning*, bjergklatring og rappelling på bjergvæg eller på bygning. 

 Faldskærmsudspring, paragliding, hanggliding, parasailing eller lignende. 

 Drage-, kunst-, svæve- og ultralightflyvning. 

 Rafting. 

 Elastikspring eller lignende. 

 Dykning med trykflasker. 

 Motorløb af enhver art. 

 Alpint* skiløb, skihop, vandskisport og jetskisport (gælder kun for Erstatningsrejser, jf. punkt 3.8. og 
Kompensation for ødelagte rejsedøgn, jf. punkt 3.9. Dog dækkes erstatningsrejse eller 
kompensation for ødelagte rejsedøgn, hvis tilvalget Ski og sport er købt). 

 Anden farlig sport. 
 

Forsikringen dækker dog skade som følge af, at sikrede én enkelt gang deltager i eller afprøver følgende 
sportsaktiviteter under forudsætning af, at afprøvningen (én enkelt prøvetur) sker under vejledning og 
opsyn af uddannet instruktør: 

 

 Tandem faldskærmsudspring. 

 Parasailing. 

 Dykning med trykflasker. 

 Rafting. 

 Rappelling på bjergvæg eller på bygning. 
 
2.5.3   Har sikrede købt Ulykkesforsikring med dækning for Farlig sport i GF Forsikring, gælder undtagelserne i 

punkt 2.5.2 ikke for de i Ulykkesforsikringen (betingelser nr. 20-7) dækkede farlige sportsgrene. Dog 
dækkes ikke bjergbestigning*. 

2.6  Eksisterende eller kronisk* sygdom 

Hvis sikrede* har en eksisterende eller kronisk sygdom, kan det være nødvendigt at få foretaget en medicinsk 
forhåndsvurdering i god tid - typisk 2 måneder før afrejsen. Den medicinske forhåndsvurdering afgør, hvorvidt 
sikrede i forhold til den eksisterende eller kroniske sygdom har fuld, delvis eller ingen dækning på den 
forestående rejse.  

  
 De forhold omkring eksisterende eller kronisk sygdom, som forsikringen ikke dækker, fremgår af punkt 3.1.3. 

 
Er man i tvivl, om man opfylder betingelserne for at være dækket på rejsen i forbindelse med eksisterende 
eller kronisk sygdom, kan man se nærmere om medicinsk forhåndsvurdering på: www.gfforsikring.dk 

 
Forhåndsvurdering kan indhentes på www.gfforsikring.dk eller på telefon 70 21 80 78 på hverdage mellem    
kl. 9.00 – 16.00. 

http://www.gfforsikring.dk/
http://www.gfforsikring.dk/
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3. Hvad dækker rejseforsikringen 

3.1  Sygdom og tilskadekomst 

3.1.1   Forsikringen dækker 

 
3.1.1.1   Hvis sikrede* bliver akut syg eller kommer til skade på rejsen. 
 
3.1.1.2   Hvis sikrede har behov for behandling i forbindelse med graviditet i indtil 4 uger før forventet termin. 
 
3.1.1.3   Hvis sikrede på rejsen føder mere end 4 uger før forventet termin. 
 
3.1.1.4   Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme se dog punkt 3.1.3. 
 
3.1.2   Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 

 
3.1.2.1   Behandling hos autoriseret læge 

 
Forsikringen dækker udgifter til akut lægehjælp hos en på stedet behandlende læge, og udgifter til 
medicin ordineret af den behandlende læge. 

 
3.1.2.2   Behandling og ophold på hospital 

 
Udgifter til lægeordineret ophold på hospital og hospitalsbehandling inkl. operationer. Der dækkes 
udgifter til behandling på offentlige og private hospitaler, dog maksimalt udgifter til behandling og ophold 
svarende til almindelig sygehusklasse (to-sengs stue) eller intensivafdeling i det pågældende land. 
Behandling på private hospitaler ydes kun efter forudgående godkendelse fra GF Forsikrings 
alarmcentral. 

 
Der ydes dækning for udgifter til ophold og behandling på hospital indtil det tidspunkt, hvor sikrede* kan 
udskrives. Hvis GF Forsikrings alarmcentral skønner, at behandling i udlandet ikke er påkrævet, men 

  kan afvente hjemkomst, ydes der ikke dækning for fortsat hospitalsophold/-behandling.  
 

GF Forsikring kan kræve, at sikrede skal transporteres til behandling i Danmark, og at behandlingen 
først skal ske ved hjemkomsten, hvis GF Forsikrings alarmcentral og den behandlende læge er enige 
om, at det er forsvarligt. 

 
Behandlende læger, speciallæger, tandlæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 
Medicin, kiropraktorbehandling og fysioterapi skal være lægeordineret. 

 
3.1.2.3   Andre udgifter 

 

 Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet. 

 Transport til ambulante behandlinger og kontroller, når transporten foregår med lokal transport, 
medmindre der er medicinsk indikation for transport i ambulance. Dokumenterede udgifter dækkes 
med maksimalt 592 kr. (basisår* 2015) pr. dag og i alt maksimalt 1.778 kr. (basisår 2015) pr. rejse 
for hver sikret person. 

 Akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente, indtil sikrede* kommer hjem 
til Danmark. Tandbehandling er dækket med højst 5.925 kr. (basisår 2015) for hver sikret person. 

 Lægeordineret akut behandling af fysioterapeut eller kiropraktor med op til 5 behandlinger i udlandet 
for hver sikret person.  

 Forlænget hotelophold og fortæring efter afsluttet hospitalsindlæggelse indtil hjemrejse eller 
hjemtransport kan finde sted, hvis det planlagte tidspunkt for hjemrejse er overskredet. 

 Forlænget hotelophold, fortæring og indhentning af den fastlagte rejserute eller hjemrejse som følge 
af, at rejseruten ikke kan gennemføres af lægelige årsager. 

 Forlænget hotelophold og fortæring efter godkendelse af GF Forsikrings alarmcentral, hvis 
behandling, som normalt kræver hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. 

 Telefonsamtaler til GF Forsikring, herunder til GF Forsikrings alarmcentral.   
 

Forsikringen dækker behandlingsudgifter inkl. hjemtransport op til i alt 5.450.595 kr. (basisår 2015) pr. 
sikret person. 
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 Det er en forudsætning, at GF Forsikrings alarmcentral kan godkende udgifterne. 
 

Udgifterne skal dokumenteres med original flybillet eller rejsebevis, kopi af journal fra læge, hospital, 
tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor og original dokumentation for udgifterne. 

 
3.1.3   Forsikringen dækker ikke 

 
3.1.3.1   Et reelt eller potentielt behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen. 
 
3.1.3.2   Ikke lægeordineret medicin. 
 
3.1.3.3   Fødsel eller behandling af sygdom som følge af graviditet de sidste 4 uger før forventet termin. 
 
3.1.3.4   Provokeret abort. 
 
3.1.3.5   Proteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. 
 
3.1.3.6   Hvis sikrede* ikke følger de anvisninger, som sikrede får af GF Forsikrings alarmcentral eller den 

behandlende læge. 
 
3.1.3.7   Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark. 
 
3.1.3.8   Fortsat behandling eller ophold, hvis sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når GF Forsikrings 

alarmcentrals læge har besluttet, og når den behandlende læge har godkendt hjemtransporten. 
 
3.1.3.9   Behandling og ophold i udlandet, når GF Forsikrings alarmcentrals læge har besluttet, og behandlende 

læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til Danmark. 
 
3.1.3.10   Sygetransport som følge af sikredes frygt for smittefare. 
 
3.1.3.11   Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut 

tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen og er godkendt af GF Forsikrings 
  alarmcentral. 
 
3.1.3.12   Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sygdommen indenfor de sidste 2 måneder før 

afrejsen har medført:  
 

 Hospitalsindlæggelse. 

 Lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol. 

 Ændret medicinering. 
 
   Eller hvis den sikrede: 
 

 Ikke har søgt læge for sygdommen. 

 Ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen. 

 Har afslået at få behandling for sygdommen. 

 Har opgivet at få behandling for sygdommen. 

 Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling. 

 Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering eller behandling. 

 Er udeblevet fra kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller har opgivet normal kontrolbesøg. 
 
3.1.3.13   Udgifter til kontrol, behandling eller medicin til at holde en kronisk* sygdom eller en eksisterende lidelse 

stabil. 

3.2  Hjemtransport 

3.2.1   Forsikringen dækker 

Forsikringen dækker ekstraudgifter til hjemtransport ved akut sygdom eller tilskadekomst, når 
hjemtransporten er aftalt mellem den behandlende læge og GF Forsikrings alarmcentrals læge, hvis 
ekstraudgifterne ikke er dækket af det offentlige eller anden forsikring. 
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Formidles hjemtransporten ikke af GF Forsikrings alarmcentral, dækker forsikringen maksimalt med det 
beløb, der svarer til de udgifter, som GF Forsikring ville have haft, hvis alarmcentralen havde formidlet 

  hjemtransporten. 
 
3.2.2   Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter i udlandet til: 

 
3.2.2.1   Sikredes* hjemtransport til Danmark eller til andet egnet behandlingssted. 
 
3.2.2.2   Hjemtransport af medrejsende i den sikrede personkreds, i tilfælde af dødsfald blandt de sikrede under 

rejsen. 
 
3.2.2.3   Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, fx balsamering og zinkkiste eller 

udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes maksimalt 
med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. GF Forsikrings alarmcentral kan 
kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion. Hvis der ikke er lovkrav om 
hjemtransport i zinkkiste, dækker forsikringen udgifter til almindelig kiste op til 11.850 kr. (basisår* 2015) 
pr. kiste. 

 
3.2.2.4   Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af 
  medicinske årsager. 
 
3.2.2.5   Kontakt til GF Forsikrings alarmcentral. Fx dokumenterede udgifter til telefonopkald. 
 

Sikrede har pligt til at give GF Forsikrings alarmcentral alle informationer, der kan belyse sagen, og 
sikrede er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder 
sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet 
selskab. 

 
Ved alvorlig* sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal GF Forsikrings 
alarmcentral straks underrettes. GF Forsikrings læge vil sammen med den behandlende læge 
(hospitalet) træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan. 

  Ved dødsfald skal GF Forsikrings alarmcentral straks underrettes. 
  Alarmcentralen vil sørge for det videre fornødne. 
 
3.2.3  Forsikringen dækker ikke udgifter: 

 
3.2.3.1   Til hjemtransport som følge af sikredes* frygt for smittefare. 
 
3.2.3.2   Til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark. 
 
3.2.3.3   Til hjemtransport, der er dækket fra anden side, herunder Nordisk* Konvention. 

3.3  Hjemkaldelse 

3.3.1   Forsikringen dækker 

 
Bliver sikrede* hjemkaldt til Danmark og derfor må afbryde sin rejse før planlagt, omfatter forsikringen 
dokumenterede udgifter (billigste flyklasse med rutefly), der påføres de sikrede, der er nødt til at 
returnere til Danmark, dog højest 60.000 kr. (basisår* 2015), hvis hjemkaldelsen skyldes: 

 
3.3.1.1   At pårørende, det vil sige ægtefælle, registreret partner, samlever*, børn, svigerbørn, børnebørn, 

plejebørn, der bor ved forsikringstager*, forældre, bedsteforældre, oldeforældre, svigerforældre, 
søskende, svigerinder, svogre, niecer og nevøer i Danmark rammes af dødsfald, alvorlig* og akut 
sygdom med hospitalsindlæggelse eller alvorlig* tilskadekomst med hospitalsindlæggelse. Som 
pårørende anses også papbørn*, papforældre*, papsøskende* og papbedsteforældre* under 
forudsætning af, at forholdet vedrører et aktuelt ægteskab eller ægteskabslignende forhold på fælles 
adresse. 

 
3.3.1.2   En væsentlig skade i sikredes private bolig eller egen virksomhed, som følge af brand, storm, skybrud 

eller indbrud i Danmark. Det er en forudsætning, at der ved brand og indbrud foreligger politirapport. 
 
3.3.1.3   Bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed i Danmark, begået af en person, der er ansat i 

virksomheden, når forbrydelsen konstateres efter sikredes afrejse, og politirapport foreligger. 
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3.3.1.4   Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed i Danmark. 
 
3.3.1.5   At sikredes rejseledsager* bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt i punkterne 

3.3.1.1 til 3.3.1.4, og sikrede ellers skulle have forsat rejsen alene. Sikrede skal dokumentere, at det var 
 planlagt, at sikrede og rejseledsageren skulle rejse sammen på hele rejsen, og at de havde samme ud- 
og hjemrejsetidspunkt. 

 
3.3.2.   Erstatning og dokumentation 

 
Det er en betingelse for GF Forsikrings erstatningspligt, at forsikringsbegivenhederne er indtrådt efter 
sikredes* afrejse, og at hjemkaldelsen vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger tidligere end 12 
timer fra det ellers planlagte hjemkomsttidspunkt. 

  
For dækningen under punkt 3.3.1.2 til 3.3.1.4 er det en betingelse, at der er tale om væsentlige 
ændringer i sikredes private og arbejdsmæssige forhold, der dokumenteret kræver sikredes øjeblikkelige 
tilstedeværelse af økonomiske årsager.  

 
  Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstraudgifter til returrejse til feriestedet. 
  Det forudsættes, at der er mindst 7 dage tilbage af rejseperioden. 
  Rejseperioden er det antal dage, som sikrede kan dokumentere, den planlagte rejse skulle have varet. 

Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt 
med GF Forsikrings alarmcentral. 
I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen og eventuel 
påhængsvogn, forudsat at ingen af de øvrige rejsedeltagere er i stand til at føre køretøjet hjem. 

  Forsikringen dækker ikke, hvis transport af bilen er dækket fra anden side. 
 

Er der ydet erstatning for returrejse, ydes der ikke erstatningsrejse, eller kompensation for ødelagte 
rejsedøgn. Forsikringen dækker kun hjemkaldelse én gang pr. rejse. 

3.4  Sygeledsagelse 

3.4.1   Forsikringen dækker 

 
Rammes sikrede* af dødsfald, alvorlig* akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst omfatter forsikringen de 
dokumenterede ekstraudgifter, der er nævnt under punkt 3.4.2, til de øvrige sikrede eller til én 
sygeledsager efter sikredes valg. 

 
Ved alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst kræves hospitalsindlæggelse eller lægeordineret ro 
eller hvile i ferieboligen*. 

 
3.4.2   Erstatning 

 
3.4.2.1   Udgifter, der dækkes: 

 
3.4.2.1.1   Dokumenterede udgifter til hjemrejse. Forsikringen dækker udgifterne til samme klasse, som sikrede* 

bliver transporteret på. Ellers billigste flyklasse med rutefly. 
 Foregår rejsen i bil, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen og eventuel 
påhængsvogn, hvis det er aftalt med GF Forsikrings alarmcentral forudsat, at ingen af de øvrige  
rejsedeltagere er i stand til at føre køretøjet hjem. Forsikringen dækker ikke, hvis transport af bilen 

  er dækket fra anden side. 
 
3.4.2.1.2   Returrejse for sygeledsagerne til feriestedet alternativt til indhentning af oprindelig planlagt rejserute 

senest 2 uger efter eventuel hjemtransport. 
 
  Forsikringen dækker ikke fornyet ophold på feriestedet for sygeledsagerne. 
 
3.4.2.1.3   Ekstraudgifter til hotelophold, fortæring samt lokal transport med indtil 1.778 kr. (basisår* 2015) pr. dag 

for hver sikret. Dog maksimalt 17.776 kr. (basisår 2015) for alle sikrede personer. 
 Den samlede erstatning til hotelophold, fortæring samt lokal transport ved sygeledsagelse, jf. punkt 
3.4.2.1.3 og tilkaldelse jf. punkt 3.5.2.1.2, kan ikke overstige 35.000 kr. (basisår 2015). 
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3.5  Tilkaldelse 

3.5.1   Forsikringen dækker 

 
Rammes sikrede* af dødsfald, alvorlig* akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, omfatter forsikringen, 
efter aftale med GF Forsikrings alarmcentral, dokumenterede udgifter til 2 pårørende.  
 
Ved alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst forstås, at sygdommen eller tilskadekomsten 
kræver mindst 3 døgns hospitalsindlæggelse. 

 
3.5.2   Erstatning 

 
3.5.2.1   Udgifter, der dækkes: 

 
3.5.2.1.1   Udgifter til selve rejsen for de personer, der bliver tilkaldt fra Danmark (billigste flyklasse med rutefly). 
 
3.5.2.1.2   Hotelophold, fortæring samt lokal transport med indtil 1.778 kr. (basisår* 2015) pr. dag. Dog maksimalt 

17.776 kr. (basisår 2015) for alle sikrede personer. 
  Den samlede erstatning til hotelophold, fortæring samt lokal transport ved sygeledsagelse, jf. punkt
  3.4.2.1.3 og tilkaldelse jf. punkt 3.5.2.1.2, kan ikke overstige 35.000 kr. (basisår 2015). 
 
3.5.2.1.3   Hjemrejse. 

Ledsager den pårørende den syge under hjemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den 
syge bliver transporteret på.  

  Ellers billigste flyklasse med rutefly. 
 
3.5.2.1.4   Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvis det er besluttet, at sikrede skal hjemtransporteres 

inden for 3 dage fra tilkaldtes afrejse. 
 Der ses bort fra de 3 dage, hvis aftalen om tilkaldelse er indgået med GF Forsikrings alarmcentral før 
tilkaldtes afrejse. 

 
3.5.2.1.5   Hvis tilkaldte personer ikke selv har en rejseforsikring, vil de automatisk være omfattet af sikredes 

rejseforsikring. 

3.6  Transportforsinkelse 

3.6.1   Forsikringen dækker 

 
Forsikringen dækker, hvis sikredes* planlagte rejse med fly, tog, skib eller bus er forsinket med mere end 
8 timer. Der er en betingelse, at den planlagte transport med tog, skib eller bus, er i forbindelse med 
udrejsen fra eller hjemrejsen til Danmark. 

 
3.6.2   Erstatning og dokumentation 

 
Forsikringen omfatter dokumenterede nødvendige og rimelige udgifter til fortæring og eventuel 
overnatning med indtil 1.200 kr. (basisår* 2015) pr. påbegyndt døgn, maksimalt 5.000 kr. (basisår 2015) 
pr. sikret.  
Forsinkelsen beregnes i forhold til den ordinære rejseplan med de ændringer, der måtte være oplyst før 
rejsens begyndelse af transportselskabet eller rejsebureauet. 

 
Erstatningspligten er betinget af, at forsinkelsen skyldes mekaniske forhold på transportmidlet eller 
klimatiske forhold. 

 
  Forsikringen dækker ikke, hvis udgifterne bliver betalt af transportselskabet, rejsebureauet eller andre. 
 
  Sikrede skal i videst mulige omfang dokumentere årsagen til det transportforsinkelsen. 
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3.7  Forsinket fremmøde 

3.7.1   Forsikringen dækker 

 
Forsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til transport, hotelophold og 
fortæring, når sikrede* uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til det planlagte transportmiddel og 
derfor ikke kan gennemføre rejsen som planlagt. 

 
  Det er en betingelse, at: 

 
3.7.1.1   Rejsen er bestilt 24 timer før planlagt afrejse fra hjemmet eller opholdsstedet. 
 
3.7.1.2   Forsikringen er købt senest 24 timer før planmæssig afgang fra hjemmet eller opholdsstedet i Danmark. 
 
3.7.1.3   Sikrede* ikke bliver forsinket, inden sikrede har forladt bopælen eller opholdsstedet. 
 
3.7.1.4   Der er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Ved flyskift er det den officielle 

minimumstransfertid, som luftfartsselskaberne skriver i deres tidstabeller, der betragtes som nødvendig 
tid. 

 
3.7.1.5   Sikrede er taget af sted fra sit hjem eller opholdssted i så god tid, at der er taget hensyn til vejr- og 

trafikale forhold m.v. 
 
3.7.2   Erstatning og dokumentation 

 
  De totale udgifter kan, for hver sikret, ikke overstige rejsens samlede pris pr. sikret. 
 
  Sikrede skal i videst mulige omfang dokumentere årsagen til det forsinkede fremmøde. 

3.8  Erstatningsrejse 

3.8.1   Forsikringen dækker 

 
3.8.1.1   Forsikringen dækker Erstatningsrejse ved ferierejser af højst 60 dages varighed. 
   
  Det er en forudsætning for erstatning, at sikrede*: 

 
3.8.1.1.1   Bliver hospitalsindlagt i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut* sygdom eller 

tilskadekomst. Perioden beregnes fra første dag sikrede er hospitalsindlagt uanset indlæggelses-
tidspunktet. 

 
3.8.1.1.2   Må hjemtransporteres, jf. punkt 3.2, på grund af egen akut opstået sygdom eller tilskadekomst, der er 

opstået under første halvdel af den planlagte rejseperiode og sikrede ikke rejser retur. Perioden 
beregnes fra dagen, hvor sikrede rejser hjem uanset tidspunktet for hjemrejsen. 

 
3.8.1.1.3   Rejser hjem i første halvdel af den planlagte rejseperiode, og ikke rejser retur, som følge af en 

dækningsberettiget hjemkaldelse efter punkt 3.3. Dækningen gælder ikke for ferierejser i Danmark. 
  Perioden beregnes fra dagen, hvor sikrede rejser hjem uanset tidspunktet for hjemrejsen. 
 
3.8.2   Hvem kan få erstatning 

 
Ved akut* sygdom eller tilskadekomst betales erstatning til den syge/tilskadekomne, der er 
hospitalsindlagt og medforsikrede rejseledsagere*, når de afbryder rejsen for at blive hos den 
syge/tilskadekomne i sygeperioden. 
Ved hjemtransport, jf. punkt 3.2, betales erstatningsrejse til den syge/tilskadekomne og medforsikrede 
rejseledsagere, når de rejser hjem sammen med sikrede* og ikke rejser retur. 
Ved hjemkaldelse, jf. punkt 3.3, betales erstatningsrejse til den eller de sikrede, som rejser hjem og ikke 
rejser retur. 
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3.8.3   Erstatning og dokumentation 

 
For charterrejser og andre arrangerede pakkerejser, jf. lov om pakkerejser opgøres erstatningen til de 
dokumenterede udgifter, som sikrede* har betalt til rejsebureauet, før rejsen påbegyndes, og som ikke 
kan refunderes. 
 
Ved individuelt arrangerede rejser udgør erstatningen den pris, som sikrede har betalt for transport. For 
bilkørsel beregnes pr. kørt kilometer ad korteste vej fra sikredes hjem til rejsemålet og retur. Udgifterne 
fordeles forholdsmæssigt på de personer, der er med i bilen. Beløbet opgøres i henhold til statens* 
mindstetakster for tjenestekørsel i egen bil. 
Der udbetales ikke kilometergodtgørelse, hvis der indgår fri brændstof, som en del af sikredes kontrakt 
med arbejdsgiver.  
Erstatning for opholdet opgøres til afholdte, dokumenterede udgifter til bolig og udgifter til fortæring, der 
er bestilt og betalt hjemmefra. 

 
Forsikringen dækker udgifter til arrangementer, udflugter, fx koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der 
ikke kan finde sted som følge af en forsikringsbegivenhed, og som ikke kan refunderes. 

 
Forsikringen dækker desuden udgifter til leje af transportmiddel. Der udbetales alene erstatning for den 
periode, hvor transportmidlet ikke kan benyttes som følge af en forsikringsbegivenhed og hvor udgiften 
ikke kan refunderes. 

 
  Rejseperioden: 

  Ud- og hjemrejsedage regnes for 2 hele dage, uanset ud- og hjemrejsetidspunktet. 
 

Erstatningen udgør maksimalt 30.000 kr. (basisår* 2015) pr. sikret person pr. skadebegivenhed. 
Erstatningen kan maksimalt udgøre 120.000 kr. (basisår 2015) for alle sikrede personer pr. 
skadebegivenhed.  

 
3.8.4   Forsikringen dækker kun erstatningsrejse ved tilskadekomst i forbindelse med alpint* skiløb, skihop, 

vandskisport og jetskisport, hvis tilvalget Ski og sport, jf. afsnit 5 er købt. Det fremgår af policen, om 
tilvalget er købt. 

3.9  Kompensation for ødelagte rejsedøgn 

3.9.1   Forsikringen dækker 

 
  Forsikringen dækker Kompensation for ødelagte rejsedøgn ved ferierejser af højst 60 dages varighed. 
 
3.9.1.1   Der ydes ikke kompensation, hvis sygdommen/tilskadekomsten giver ret til erstatningsrejse, jf. punkt 3.8. 
 
3.9.1.2.   Ødelagte rejsedøgn dækker udelukkende den eller de sikrede*, der: 

 
3.9.1.2.1   Bliver hospitalsindlagt på grund af akut* sygdom eller tilskadekomst. Perioden beregnes fra første dag 

sikrede er hospitalsindlagt. 
 
3.9.1.2.2.   Bliver syge- eller hjemtransporteret, jf. punkt 3.2, efter aftale med GF Forsikrings alarmcentral på grund 

af egen, akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Perioden beregnes fra dagen, hvor sikrede rejser hjem 
uanset tidspunktet for hjemrejsen. 

 
3.9.1.2.3.   Rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse efter punkt 3.3 eller rejser hjem som 

sygeledsager, jf. punkt 3.4 Dækningen gælder ikke for ferierejser i Danmark. Perioden beregnes fra 
dagen, hvor sikrede rejser hjem uanset tidspunktet for hjemrejsen. 

 
3.9.1.2.4   Ordineres ro eller hvile i ferieboligen på grund af egen akut opstået sygdom eller tilskadekomst, kræver 

GF Forsikring, at sikrede har en erklæring fra den behandlende læge på feriestedet med diagnose og 
forslag til behandling. 

 
 Ordineret ro eller hvile regnes tidligst fra dagen, hvor sikrede havde første lægebesøg, og der skal kunne 
fremvises erklæring fra behandlende læge på feriestedet. 

 
3.9.1.3   Hvis sikrede er et barn under 16 år, dækker kompensation for ødelagte rejsedøgn også en af de sikrede 

voksne. 
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3.9.1.4   Der ydes kompensation for ødelagte rejsedøgn i Danmark, når ferien har en varighed på mindst 3 
overnatninger. 

 
3.9.2   Erstatning 

 
Kompensation for ødelagte rejsedøgn beregnes som rejsens pris pr. rejsedag pr. deltager, jf. punkt 
3.8.3. 

 
Forsikringen dækker udgifter til arrangementer, udflugter, fx koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der 
ikke kan finde sted som følge af en forsikringsbegivenhed, og som ikke kan refunderes. 

 
Forsikringen dækker desuden udgifter til leje af transportmiddel. Der udbetales alene erstatning for den 
periode, hvor transportmidlet ikke kan benyttes som følge af en forsikringsbegivenhed og hvor udgiften 

  ikke kan refunderes. 
 
  Der ydes aldrig erstatning ud over den oprindeligt fastlagte rejseperiode. 
 

Hvis der er udbetalt erstatning for returrejse til feriestedet, jf. punkt 3.3 Hjemkaldelse og/eller punkt 3.4 
Sygeledsagelse, udbetales der ikke kompensation for ødelagte rejsedøgn. 

 
  Rejseperioden: 
  Ud- og hjemrejsedage regnes for 2 hele dage, uanset ud- og hjemrejsetidspunktet. 

 
Erstatningen udgør maksimalt 30.000 kr. (basisår* 2015) pr. sikret person pr. skadebegivenhed. 
Erstatningen kan maksimalt udgøre 60.000 kr. (basisår 2015) for alle sikrede personer pr. 
skadebegivenhed. 

 
3.9.3   Forsikringen dækker kun kompensation for ødelagte rejsedøgn ved tilskadekomst i forbindelse med 

alpint* skiløb, skihop, vandskisport og jetskisport, hvis tilvalget Ski og sport er købt. Det fremgår af 
policen, om tilvalget er købt. 

3.10  Overfald 

3.10.1   Forsikringen dækker 

Hvis sikrede* bliver overfaldet af en anden person, med en påviselig personskade til følge, dækker 
forsikringen det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til dansk retspraksis, jf. 
erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. 

 
3.10.2   Forsikringen dækker ikke 

   
  Forsikringen dækker ikke, hvis: 
 

 Skaden er fremkaldt af sikrede* under selvforskyldt beruselse, påvirkning af medicin, euforiserende 
stoffer eller lignende, og beruselsen/påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden. 
 

 Det er medrejsende sikret eller en rejseledsager*, der har overfaldet sikrede. 
 

Det er en betingelse, at sikrede anmelder overfaldet til politiet og bliver tilset af en lokal læge, tandlæge 
eller et hospital. 

 
3.10.3   Erstatning 

   
  Erstatningen kan ikke overstige 236.996 kr. (basisår* 2015) pr. sikret person. 

3.11  Ferieboligsikring 

3.11.1   Forsikringen dækker 

 
Forsikringen dækker udgifter til leje af tilsvarende feriebolig*, hvis ferieboligen er eller bliver ubeboelig 
som følge af brand- eller vandskade, oversvømmelse eller naturkatastrofer. 

  Denne dækning træder kun i kraft, hvis fx rejsearrangøren ikke er forpligtet til at anvise anden feriebolig. 
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3.11.2   Erstatning og dokumentation 

 
Erstatningen opgøres til de dokumenterede afholdte udgifter til anden bolig med indtil 1.778 kr. (basisår* 
2015) pr. døgn. Dog maksimalt 10.000 kr. (basisår 2015) pr. uge for alle sikrede* personer. Refunderet 
eller ikke opkrævet lejebeløb for den ubeboelige feriebolig* fradrages i erstatningen. 

3.12  Bagageforsinkelse 

3.12.1   Forsikringens formål 
 

Formålet med dækningen Bagageforsinkelse er ikke at erstatte forsvundne genstande, men alene at 
give sikrede* mulighed for gennem indkøb af tøj og toiletartikler, at afhjælpe et akut behov, således at 
rejsen kan gennemføres uden større vanskeligheder. Antallet af de indkøbte effekter skal derfor stå i 
relation til forsinkelsens varighed. 

 
3.12.2   Erstatning og dokumentation 

 
Bliver indskreven bagage forsinket mere end 5 timer i forhold til sikredes* ankomst til 
bestemmelsesstedet uden* for Danmark, dækker forsikringen dokumenteret erstatningskøb med indtil 
1.000 kr. (basisår* 2015) pr. påbegyndt døgn pr. sikret person, dog maksimalt 3.000 kr. (basisår 2015) 
pr. person. Sikrede skal dokumentere forsinkelsen. 
Forsikringen udbetaler erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til indkøb af tøj og toiletartikler for 
at kunne fortsætte rejsen. 
Genstandene skal være indkøbt på destinationen og refunderes mod forevisning af kvitteringer i original 
stand. Indkøb foretaget efter, at bagagen er udleveret, dækkes ikke. 

 
3.12.3   Hvis tilvalget Ski og sport er købt, erstattes endvidere nødvendige og rimelige udgifter til leje af udstyr i 

forbindelse med fx skiløb, golf og cykling med maksimalt 3.000 kr. (basisår* 2015) i alt pr. sikret person. 
Dog kan den samlede erstatning for bagageforsinkelse ikke overstige 3.000 kr. (basisår 2015) i alt pr. 
sikret person. 

3.13  Evakuering og ufrivilligt ophold 

3.13.1   Evakuering 

 
Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse fra et område, 
hvorfra Det Danske Udenrigsministerium, Statens* Serum Institut eller lignende offentlig dansk 
myndighed anbefaler evakuering eller hjemrejse. 
Det er en forudsætning, at sikrede* straks forlader området efter anbefalingen, hvis omstændighederne 
tillader det.  

 
  Tilstanden skal være opstået, efter sikrede er rejst til området. 
 

GF Forsikring og alarmcentralen kan have begrænsede muligheder for at yde assistance i områder, hvor 
der fx er krig eller livstruende epidemier. 

 
Forsikringen dækker endvidere tab af eller beskadigelse på bagage, som sikrede efterlader sig som 
følge af evakuering, dog maksimalt det beløb der er gældende for dækning på bagageforsikring på 
Indboforsikringen. 

 
3.13.2   Ufrivilligt ophold 

 
Hvis sikrede* ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder som følge af krig, dækker forsikringen 
i op til 3 måneder de dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og indenrigstransport med 
maksimalt 88.875 kr. (basisår* 2015) samt ekstraudgifter til fortæring med op til 889 kr. (basisår 2015) pr. 
døgn. 
 
Det er en forudsætning for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge  
Det Danske Udenrigsministeriums opfordring til evakuering. 
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3.14  Krisehjælp 

3.14.1   Dækningen omfatter de sikrede*, som var til stede ved skadetilfældets opståen. 
 
3.14.2   Forsikringen giver ret til krisehjælp til sikrede, som kommer ud for en af nedenstående hændelser, og 

dette har medført en akut psykisk krise: 
 

 Røveri. 

 Overfald eller trusler. 

 Ulykke. 

 Brand, eksplosion eller indbrud. 

 Trafikulykke. 

 Naturkatastrofe. 

 Livstruende epidemi. 

 Terrorisme*. 
 
3.14.3   GF Forsikrings alarmcentral afgør, hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp, der som hovedregel 

udelukkende sker i forbindelse med større ulykker eller hændelser. 
   
  Forsikringen omfatter krisehjælp på stedet, og afsluttes senest ved ankomst til Danmark. 
   
  Krisehjælp ydes af GF Forsikrings alarmcentrals kriseteam. 

Ved behov for krisehjælp kontaktes GF Forsikrings alarmcentral, som vurderer behovet og træffer 
endelig beslutning vedrørende krisehjælp eller udsendelse af kriseteam. 

3.15  Ferieboligansvar 

3.15.1   Forsikringen dækker 

 
Forsikringen dækker, hvis sikrede* som privatperson pådrager sig et erstatningsansvar for skade på 
inventar og bygningsdele i lejet feriebolig*, når de beskadigede dele er i sikredes varetægt. 

 
3.15.2   Erstatning 

 
Sker der en skade, skal det altid overlades til GF Forsikring at bedømme, om der foreligger et 
erstatningsansvar for den skete skade.  
Anerkender forsikringstageren* eller andre af de sikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer 
sikrede selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, idet et tilsagn af denne art ikke er 
bindende for GF Forsikring.  

 
  Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar for: 

 

 Skader, der er sket på eller under sikredes brug af et motordrevet køretøj eller luftfartøj uanset 
motorens størrelse. 

 Skader, der er opstået under lønnet eller ulønnet* arbejde. 

 Skader forvoldt af dyr. 

 Skade, som følge af at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående 
ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 

 
  I øvrigt finder undtagelserne nævnt under punkt 2.5 anvendelse. 
 
  Erstatningen kan højst udgøre 2 mio. kr. i alt pr. skadebegivenhed. 

Summen danner højeste grænse for GF Forsikrings forpligtelse efter en enkelt begivenhed, selvom 
ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere forsikringer i GF Forsikring. 

 
3.15.3   Selvrisiko 

 
  Der gælder en selvrisiko for enhver skade på 1.500 kr. (basisår* 2015). 
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3.16  Retshjælp 

Rets- eller voldgiftssager, som er udsprunget af tvister, der er opstået under rejsen, kan være dækket af 
Retshjælpsforsikringen, som er tilknyttet Indboforsikringen. 

 
Som supplement dækker Rejseforsikringen rejseomkostninger i forbindelse med en rets- eller voldgiftssag, 
som er omfattet af Retshjælpsforsikringen, når: 

 

 Sikrede* skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og hvor sikrede er indkaldt af retten til 
partsafhøring eller 

 sikrede eller rejseledsagere* er indkaldt som vidner, og disse har en retslig interesse i at vidne i udlandet, 
samt at det ikke er muligt at afholde vidneafhøringerne i Danmark. 

3.17  Sikkerhedsstillelse og kaution 

3.17.1   Forsikringen dækker 

 
Forsikringen dækker udgifter til sikkerhedsstillelse og kaution for eventuelt erstatningskrav rejst mod 
sikrede*, når kravet er udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen. 

 
  Dækningssummen kan ikke overstige 118.497 kr. (basisår* 2015).   
   

Ved sikkerhedsstillelse og kaution forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede 
og/eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. 

 
GF Forsikring indtræder i enhver henseende i sikredes krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen og 
kautionen. Dækning betragtes som et rentefrit lån til sikrede, som straks skal tilbagebetales efter 
tiltalefrafald eller senest 15 dage efter domsafsigelse. GF Forsikrings udlæg skal være tilbagebetalt af 
sikrede senest 3 måneder, efter det er foretaget.  Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af 
sikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi sikrede ikke møder op til 
retsmøde, eller sikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, skal GF Forsikrings udlæg 
straks tilbagebetales. 

Tilvalg 
 
Det fremgår af policen, om der er valgt en eller flere af disse tilvalg. 

4. Afbestillingsforsikring 
 

 Gælder kun, hvis det fremgår af policen. 
 

Tilvalget er en udvidelse af de øvrige dækninger. For tilvalget gælder fællesbetingelserne i Indboforsikringen 
og generelle betingelser i Rejseforsikringen, i det omfang de ikke er fraveget i det følgende. 

 
 Det er en betingelse for dækning på Afbestillingsforsikringen: 

 

 at rejsen er bestilt maksimalt 8 dage før dækningens ikrafttræden eller 

 at Afbestillingsforsikringen er købt senest samtidig med betaling af depositum til rejsearrangør m.m. 
 
 Afbestilling af rejsen skal være foretaget, mens tilvalget Afbestillingsforsikring har været i kraft. 

4.1  Hvor dækker forsikringen 

 Afbestilling dækker det samme geografiske* område, som der er købt Rejseforsikring for, jf. punkt 2.2. 
 
 Ved ferierejser i Danmark skal ferierejsen være af en varighed på minimum 3 overnatninger. 
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4.2  Hvad dækker forsikringen 

 Forsikringen dækker afbestilling ved ferierejser af højst 60 dages varighed. 
 
 Afbestilling dækker ferierejser og andre private rejser, jf. punkt 2.4. 
 Desuden gælder de generelle betingelser, jf. afsnit 2. 
 
 Dækningen omfatter afbestilling af rejse: 

 
4.2.1   Når det ved lægeattest dokumenteres, at den bestilte rejse ikke kan påbegyndes på grund af akut 

sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos en af de sikrede*, en rejseledsager* eller disses: 
 

 forældre eller svigerforældre 

 børn, svigerbørn, børnebørn eller plejebørn der bor ved forsikringstager* 

 søskende 

 bedsteforældre eller oldeforældre 

 svigerinder, svogre, niecer eller nevøer 

 papbørn*, papforældre*, papsøskende* og papbedsteforældre* under forudsætning af, at forholdet 
vedrører et aktuelt ægteskab/samlivsforhold på fælles adresse. 

 
4.2.2   Når afbestillingen umiddelbart inden afrejsen skyldes, at sikrede ikke kan rejse på grund af: 

 
4.2.2.1   En væsentlig skade i sikredes private bolig eller egen virksomhed, som følge af brand, storm, skybrud 

eller indbrud i Danmark. Det er en forudsætning, at der ved brand og indbrud foreligger politirapport. 
 
4.2.2.2   Bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed begået af en ansat person inden afrejsen, hvis der 

foreligger politirapport. 
 
4.2.2.3   Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed skilsmisse, separation eller ophør 

af samliv, når rejsen skulle være foretaget med tidligere ægtefælle, samlever* eller registreret partner. 
 Ved ophør af samlivet er det en betingelse, at sikrede og samlevende har forskellige 
folkeregisteradresser, og at de forinden har boet på samme adresse i minimum 24 måneder. Det er en 
betingelse, at skilsmissen eller separationen først opstår efter, at rejsen er bestilt. 

 
4.2.2.4   Ikke beståede eksaminer ved en læreanstalt udover folkeskoleniveau.  

Det er en betingelse, at sikrede er studieaktiv, har købt rejsen før tidspunktet for den ikke beståede 
eksamen, og at sikrede skal til reeksamen i rejseperioden.  

 
4.2.2.5   Ufrivillig afskedigelse af sikrede umiddelbart inden afrejse på grund af nedlæggelse af eller 

indskrænkninger hos den virksomhed, hvor sikrede har været fastansat med mindst 20 timers ugentligt 
arbejde i det seneste år. 

 
4.2.2.6   Sikredes graviditet og sikrede derfor ikke kan gennemføre rejse, fx fordi en læge vurderer, at der er 

forhold i graviditeten, der gør det uforsvarligt at rejse, eller fordi den gravide ikke kan tåle en krævet 
vaccination. 

  Det er en betingelse, at rejsen er bestilt, inden graviditeten blev konstateret. 
 
4.2.2.7   Sikrede af medicinske grunde ikke kan tåle vaccinationer, som pludseligt og uforudseeligt indføres som 

et krav for at rejse til feriemålet. 
  Det er en betingelse, at kravet bliver stillet efter, at rejsen er betalt. 
 
4.2.3   Hvis der i det land, som sikrede har bestilt rejse til, opstår eller er overhængende fare for: 
 

 Krig eller krigslignende tilstande. 

 Terrorisme*. 

 Naturkatastrofer. 

 Epidemi. 
 

Forsikringen dækker, hvis Det Danske Udenrigsministerium, Statens* Serum Institut eller lignende 
offentlig dansk myndighed fraråder indrejse eller allerede har anbefalet evakuering. 
 
Det er en betingelse for erstatning, at beslutning om afbestilling først træffes umiddelbart inden afrejse, 
og at rejsearrangøren ikke tilbyder en rejse til en anden destination. 
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4.3  Forsikringen dækker ikke 

4.3.1   Hvis sikrede* på tidspunktet for bestilling af rejsen kendte til den sygdom eller var under udredning for 
sygdommen, der er årsag til afbestillingen, og der således med rimelighed kunne forventes et 
behandlingsbehov inden afrejsen. 

 
4.3.2   Afbestilling som følge af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sygdommen indenfor de sidste 2 

måneder før rejsen blev bestilt eller depositum blev betalt, har medført: 
 

 Hospitalsindlæggelse. 

 Lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol. 

 Ændret medicinering. 
 
  Eller hvis den sikrede: 
 

 Ikke har søgt læge for sygdommen. 

 Ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen. 

 Har afslået at få behandling for sygdommen. 

 Har opgivet at få behandling for sygdommen. 

 Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling. 

 Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering eller behandling. 

 Er udeblevet fra kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller har opgivet normal kontrolbesøg. 
 
4.3.3   Beløb, som kan refunderes fx fra rejsearrangør, transportselskab, udlejer eller anden forsikring. 
 
4.3.4   Beløb, som sikrede har betalt for personer, der ikke er omfattet af denne forsikring, jf. punkt 2.1. Dette 

gælder også, selvom sikrede har betalt deres del af rejsen. 
 
4.3.5   Hvis årsagerne til afbestillingen var til stede, da rejsen blev bestilt, eller da depositum blev betalt. 

4.4  Erstatning 

Erstatningen udgør maksimalt 30.000 kr. (basisår* 2015) pr. sikret person pr. skadebegivenhed. Erstatningen 
kan maksimalt udgøre 120.000 kr. (basisår 2015) for alle sikrede* personer pr. skadebegivenhed. 

 
4.4.1   Hvis tilvalget Ski og sport er købt, dækkes afbestilling af rejsen, hvis sikrede bliver akut syg eller kommer 

til skade og det ved lægeattest kan dokumenteres, at sikrede derfor ikke kan deltage i de planlagte ski- 
eller sportsaktiviteter, der er rejsens formål. 
Det er en betingelse for dækning, at sikrede har købt både tilvalget Afbestillingsforsikring og tilvalget Ski 
og sport senest 8 dage efter rejsen er bestilt eller senest samtidig med, at der er betalt depositum til 
rejsearrangør m.m. 

4.5  Forhold i skadetilfælde 

Ethvert skadekrav i henhold til denne dækning skal straks anmeldes til GF Forsikring. Sammen med 
anmeldelsen skal indsendes: 

 

 Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav vedlagt vilkårene for købet af rejsen. 

 Lægeerklæring eller dødsattest i udfyldt stand. 

 Ubenyttede flybilletter, busbilletter eller lignende. 

 Eventuel politirapport.  

 Andet relevant materiale. 
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5. Ski og sport 
 
Gælder kun, hvis det fremgår af policen. 
 
Tilvalget er en udvidelse af de øvrige dækninger. For tilvalget gælder fællesbetingelserne i Indboforsikringen 
og generelle betingelser i Rejseforsikringen, i det omfang de ikke er fraveget i det følgende. Særligt for 
Afbestillingsforsikring se afsnit 4. 

5.1  Hvor dækker forsikringen 

 Forsikringen dækker i samme geografiske* område som Rejseforsikringen, jf. punkt 2.2. 

5.2  Hvad dækker forsikringen 

 Forsikringen dækker Ski og Sport ved ferierejser af højst 60 dages varighed. 
 

Forsikring dækker private ski- og sportsrejser, hvor det tydeligt af rejsedokumenterne fremgår, at 
hovedformålet med ferien er fx skiløb, golf, cykling, ridning eller lignende sportsaktivitet. En badeferie bliver 
ikke betragtet som en sportsrejse. 

 
Bliver sikrede* akut syg eller kommer til skade, og kan sikrede derfor ikke deltage i de planlagte ski- eller 
sportsaktiviter, der er rejsens formål, dækkes Erstatningsrejse, jf. punkt 3.8 eller Kompensation for ødelagte 
rejsedøgn, jf. punkt 3.9. 

 
Der gælder særlige betingelser i forbindelse med dokumentation af manglende mulighed for at deltage i 
planlagte aktiviteter, jf. punkt 5.4 dokumentation. 

 
Med hensyn til sikredes* deltagelse i sportsaktiviteter, der betegnes som farlige sportsgrene, henvises til 
undtagelserne i punkt 2.5.2. 

5.3  Erstatning 

Erstatningen opgøres efter bestemmelserne i punkt 3.8 om Erstatningsrejse eller punkt 3.9 om Kompensation 
for ødelagte rejsedøgn. 
Desuden erstattes udgifter, som ikke kan refunderes, i forbindelse med de ubenyttede planlagte formåls-
aktiviteter, fx liftkort, lejet skiudstyr eller lejet golfudstyr med op til 3.000 kr. (basisår* 2015) pr. skade pr. sikret 
person.  

5.4  Dokumentation 

For at sikrede* kan opnå erstatning, skal lægen på feriestedet attestere i hvor mange dage den planlagte ski- 
eller sportsaktivitet ikke kan udøves på grund af sygdommen eller tilskadekomsten. Erstatning ydes tidligst fra 
den dag, hvor der første gang er søgt læge på feriestedet. 
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6. Vejledning og gode råd 

6.1  Forhold i skadetilfælde 

6.1.1   GF Forsikrings alarmcentral 

 
Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig* sygdom, alvorlig tilskadekomst eller væsentlig 
bagageskade, kan du døgnet rundt kontakte: 

 
   GF Forsikrings alarmcentral 
   Telefon 45 70 21 80 80 
   Telefax 45 70 21 80 89 
  alarm@gf-forsikring.dk 
   

Når du kontakter GF Forsikrings alarmcentral, vil vores samarbejdspartner yde skadeservice direkte på 
stedet. 

  På www.gfforsikring.dk kan du læse mere om vores samarbejdspartner i forbindelse med rejseforsikring. 
 

Skadeservice direkte på skadestedet indebærer, at du allerede under rejsen helt eller delvist kan få 
afgjort en skade, der er dækket af rejseforsikringen. 

  Eventuel acontoerstatning vil blive tilpasset individuelle behov i den pågældende situation. 
  Den endelige skadebehandling vil finde sted, når du kommer hjem fra rejsen. 
 
6.1.2   Praktiske forhold 

 
6.1.2.1   Ved dødsfald skal GF Forsikrings alarmcentral straks underrettes. 

Dokumenterede udgifter til at komme i kontakt med alarmcentralen refunderes af forsikringen (fx udgifter 
til telefonopkald og fax). 

 
6.1.2.2   Ved hospitalsbehandling skal GF Forsikrings alarmcentral i videst muligt omfang kontaktes straks, når 

behandlingen forventes at medføre indlæggelse. 
  Dokumenterede udgifter til at komme i kontakt med alarmcentralen refunderes af forsikringen. 
 
6.1.2.3   Sikrede* har pligt til at give GF Forsikring alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til for 

egen regning at levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, 
originalregninger m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 

 
6.1.2.4   Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal anmeldes til det lokale politi. Husk at få kvittering for 

anmeldelse fra politiet. 
 
6.1.2.5   Husk at få en kvittering fra luftfartsselskabet eller busselskabet ved beskadigelse eller bortkomst af 

transporteret rejsegods. Indsend kvitteringen sammen med billetten/rejsebeviset. 
 
6.1.2.6   Ved sygdom og tilskadekomst skal lægeerklæringen fra den behandlende læge på skadestedet 

indsendes sammen med dokumentation for rejsens planlagte varighed. 
 
6.1.2.7   Lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om, i hvilket tidsrum der er ordineret indlæggelse, i hvilket 

tidsrum der er ordineret ro eller hvile i ferieboligen*, eller hvornår GF Forsikrings alarmcentrals læge 
ordinerede hjemtransport. 

6.2  Regres* 

Hvis GF Forsikring har betalt en erstatning eller udlagt et beløb, som viser sig at være betalt uden at GF 
Forsikring har været forpligtet til at erstatte, har GF Forsikring regres for beløbet. 

 
Forsikringen erstatter ikke udgifter, som sikrede* har ret til at få betalt fra anden side, fx fra rejsearrangør, 
transportselskab, anden forsikring, Nordisk konvention* eller via det blå EU-sygesikringkort. 

mailto:alarm@gf-forsikring.dk
http://www.gfforsikring.dk/
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6.3  Klagemuligheder 

6.3.1   Er der opstået uenighed mellem forsikringstager* og GF Forsikring om forsikringsforholdet, skal sikrede* 
i første omgang rette henvendelse til den sagsbehandler eller den afdeling, der har behandlet sagen. 

  Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside www.gfforsikring.dk 
   
Giver henvendelsen ikke et tilfredsstillende resultat, har sikrede følgende muligheder: 

 
6.3.2   Kvalitetsafdeling/klageansvarlig 

 
Hvis sikrede* ikke er tilfreds med resultatet, kan der klages til kvalitetsafdelingen med henblik på at få 
revurderet sagen. Kvalitetsafdelingen varetager funktionen som klageansvarlig. 

 
  GF Forsikring a/s 
  Att. Kvalitetsafdelingen 
  Jernbanevej 65 
  5210 Odense NV 
  E-mail: kvalitetsafdeling@gfforsikring.dk 
 
6.3.3   Ankenævnet for Forsikring 

 
Fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede 
klage til: 
 
Ankenævnet for Forsikring  

  Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 
  1572 København V 
  Telefon 33 15 89 00 – kl. 10-13. 
  www.ankeforsikring.dk 
 
  Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: 
 

 GF Forsikrings skadeafdeling. 

 Ankenævnets sekretariat. 

 Forsikringsoplysningen. 
  

Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, der tilbagebetales, hvis sikrede får helt eller delvist 
medhold i klagen. 

 
Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af fx selvrisiko og/eller ændret 
pris for forsikringen. 

 
Hvis uenighed om forsikringsaftalen indbringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske 
domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 

 
 
 
 

 
 Odense den 1. juni 2015 

http://www.gfforsikring.dk/
mailto:kvalitetsafdeling@gfforsikring.dk
http://www.ankeforsikring.dk/
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Ordforklaring 

Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med * 

Akut sygdom 
Er nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået sygdom. 
 

Alpint skiløb 
Alpint skiløb er, når sikrede står på ski eller snowboard. Alpint skiløb dyrkes på pister med større eller mindre hældning. 
Normalt løbes der kun ned af bakke. Eksempler på alpine skiløbsdiscipliner er slalom og styrtløb. Langrend er ikke alpint 
skiløb heller ikke selvom, der løbes ned ad bakke. 
 

Alvorlig sygdom/tilskadekomst 
Er at sygdommen eller tilskadekomsten kan medføre omfattende varigt men eller at sikredes tilstand er ustabil eller 
livstruende. 
 

Basisår 
Ved basisår forstås det år, hvor det pågældende beløb senest er blevet ajourført i forsikringsbetingelserne. 
 

Bjergbestigning 
Fx klatring på klipper og is uanset højde samt aktiviteter, hvor der bliver brugt reb, crampons, steigeisen og andet 
specialudstyr. Aktiviteter på bjerge over 4.000 meters højde bliver betragtet som bjergbestigning uanset udstyr. 
 

Delebørn 
Er sikredes barn/børn, der ikke bor hos sikrede. Enten fordi barnet/børnene bor hos den anden forælder eller eventuelt 
bor alene på egen adresse. 
 

Ekspeditioner 
Rejser til et uberørt eller ukendt område, fx polarområderne, ture over indlandsisen og ikke udforskede områder i 
regnskove. 
 

EU/EØS-landene 
EU-landene er følgende: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, 
Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. 
EØS-landene er følgende: Norge, Island, Liechtenstein. Reglerne er også gældende for Schweiz. 
 

Feriebolig 
Defineres som et hotelværelse, lejlighed og hus. Feriebolig skal også forstås som kahyt, stationær campingvogn/mobil- 
home og telt.  
 

Forsikringstager 
Er den person, der har indgået aftalen med GF Forsikring og er påført policen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Rejseforsikring ferie og fritid · nr. 31-1 · maj 2016 26 
 

Geografiske område (Europa, markeret med grå)  
Undtaget er disse landes eventuelle oversøiske territorier som fx Guadeloupe eller Aruba. Foretages rejsen til et af disse 
områder, skal der købes Rejseforsikring for hele Verden.  
 

 
 
Kronisk sygdom 
Er en evig/uforanderlig helbredstilstand, der måske kan behandles, men ikke helbredes. Har man en 
kronisk/eksisterende sygdom eller er nyopereret, er der en række forhold at være opmærksom på, når man planlægger 
sin rejse. Fx om rejsemålet og rejseformen er uhensigtsmæssig i forhold til sygdommen. 
 

Nordisk konvention 
Nordisk konvention giver personer med det gule sundhedskort ret til at modtage behandling i Finland, Island, Norge og 
Sverige på samme betingelser som borgerne i disse lande. Nordisk konvention dækker også merudgifter til 
hjemtransport. Herved forstås de udgifter, der følger af, at hjemrejsen på grund af sikredes helbredstilstand 
må foretages på en anden og dyrere måde, end hvad der havde været tilfældet, hvis sikrede ikke var blevet syg før 
hjemrejsen. 
 

Papbedsteforældre/papbørnebørn 
Er når bedsteforældre og børnebørn ikke har biologiske relationer, men hvor et af bedsteforældrenes biologiske børn er 
gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabs lignende forhold med en af de biologiske forældre 
til papbørnebørnene. 
 

Papbørn 
Er børn, som ikke er sikredes biologiske børn, men hvor sikrede er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) 
i et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre. 
 

Papforældre 
Er en person, som ikke er sikredes biologiske forælder, men er gift eller lever sammen (på samme folkeregisteradresse) i 
et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre. 
 

Papsøskende 
Er personer, som ikke er biologiske søskende, men som sikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende 
familieforhold. 
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Regres 
Betyder, at GF Forsikring har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt.  
 

Rejseledsager 
Er en person, som enten er påført samme deltagerbevis/-billet som sikrede eller som har købt rejsen sammen med den 
sikrede i den hensigt at rejse sammen. En rejseledsager er en person, der ikke er omfattet af sikrede personkreds. 
 

Samlever jf. forsikringsaftaleloven 
Er en person, som har samme folkeregisteradresse som sikrede og har levet i et ægteskabslignende forhold med sikrede 
i minimum 2 år forud for sikredes dødsfald. Hvis samlevende har fællesbarn/-børn eller venter barn sammen, ses der 
bort fra 2 års samliv. 
 

Sikrede 
Den sikrede er den, der har ret til erstatningen. Den sikrede er ofte identisk med forsikringstageren. 
 

Statens mindstetakster for tjenestekørsel 
De gældende takster findes på www.skat.dk 
 

Statens Serum Institut 
Er et institut under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som bl.a. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og 
biologiske trusler. Instituttet vejleder også om vaccinationsbehovet, når man rejser ud i verden. Yderligere information 
kan findes på www.ssi.dk 
 

Storvildtjagt 
Er når der jages bytte, der indebærer en betydelig helbredsmæssig risiko for jægeren udover den normale 
helbredsmæssige risiko i forbindelse med jagt i Danmark. Det kan fx være safarijagt på rovdyr, bøfler, elefanter og store 
antiloper, bjørne og moskusoksejagt.  
 

Studierejser, studieophold og studiepraktik 
Som studierejser, studieophold og studiepraktik forstås studierelaterede rejser, som ikke er betalt af arbejdsgiver eller 
egen virksomhed, fx rejser i forbindelse med ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. 
 

Terrorisme 
Er handlinger, herunder – men ikke begrænset til – vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere 
personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, 
begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den 
hensigt at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. 
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller 
sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. 
 

Uden for Danmark 
• Er til vands, når færge eller båd sejler fra havn. 
• Er til lands, når grænsen krydses. 
• Er i luften, når flyet er i luften. 
 

Ulønnet arbejde 
Ulønnet arbejde for velgørende organisationer. Betalt kost og logi samt dækning af transportudgifter anses ikke for løn. 
 

www.um.dk 
Er Det Danske Udenrigsministeriums hjemmeside. Her findes de danske myndigheders aktuelle anvisninger om 
udenlandske rejsemål.  

http://www.skat.dk/
http://www.ssi.dk/
http://www.um.dk/

