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AFBESTILLINGSFORSIKRING

- Forsikringsbetingelser nr 3040C

Europæiskes Afbestillingsforsikring
Forsikringsbetingelser nr. 3040C i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Ved afbestilling som følge af sygdom skal patienten og dennes læge
hurtigst muligt udfylde lægeerklæringen nedenfor.
UDFYLDES AF PATIENTEN:
Jeg accepterer hermed ved min underskrift, at rejsebureauet/flyselskabet modtager de lægelige oplysninger, der
anmodes om i denne erklæring, samt at Europæiske Rejseforsikring A/S´s lægekonsulent kan indhente lægelige
oplysninger vedrørende den aktuelle sygdom.

1.1

Navn:

1.2

Adresse:

I skadetilfælde nævnt under pkt. 1.6. 2-4 er sikredes medrejsende familie og op til 3 rejseledsagere berettiget til at afbestille rejsen under forudsætning af, at de har købt en afbestillingsforsikring for rejsen hos Europæiske.

Definitioner
Bemærk, at ord, der er angivet med kursiv, er
defineret i pkt. 2.6.
Hvem dækker forsikringen?
Personer anført på rejsebeviset. Den enkelte
person kaldes herefter sikrede.

Telefon:

1.7

Dato:

1.3

Underskrift:

Forsikringsperioden
Når forsikringen er betalt, dækker den fra købsdatoen og indtil udrejse. Policen kan dog indeholde påtegning om andet ophørstidspunkt.

UDFYLDES AF PATIENTENS LÆGE:
Patientens navn:
Er patientens sygdom opstået akut?

Ja

Nej

1.4

(se definitionen lige nedenfor)

Akut sygdom. Ved dækningsberettiget akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en
alvorlig nyopstået sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.
1.5
Kræver patientens sygdom

• hospitalsindlæggelse?

Ja

Nej

• lægeordineret sengeleje?

Ja

Nej

Ja

Nej

Var sygdommen erkendt, da rejsen blev bestilt?

Hvornår besluttede De, at en tiltrædelse af
rejsen på grund af helbredstilstanden måtte frarådes?

1.6

Adresse:
Postnr. og by:

Forsikringssum

Begrænsning:
Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er selskabets erstatningspligt
begrænset til maksimalt DKK 20.000,- pr. person,
uanset at den tegnede forsikringssum er højere.

Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?

1) død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst,
hos sikrede, dennes rejseledsager. (Maksimalt
3 sikrede kan afbestille med henvisning til én
rejseledsager) eller familie,

Telefon:

Er De patientens egen læge?

Ja

Nej

Hvis NEJ, hvem er da patientens egen læge?

2) brand eller indbrud i sikredes private bolig
eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen,

Underskrift:

C 107/Europæiske12/03

3) arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout af sikrede mindre end 3 måneder inden
rejsen eller

Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring betales af kunden.

Undtagelser/begrænsninger
Undtagelser:
Forsikringen dækker ikke såfremt sygdommen
eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var tilstede ved tegningen af forsikringen.

Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet med
rejsen på grund af

Lægens navn:

1.8

Forsikringen skal købes ved bestilling af rejsen
dog senest ved betaling af depositum til rejsebureauet/flyselskabet.

De i policen, deltagerbeviset og/eller betingelserne anførte forsikringssummer danner grænsen
for Europæiskes erstatningspligt. Europæiskes
erstatningspligt som følge af én skadebegivenhed
kan aldrig overstige DKK 1.000.000 uanset om
skaden vedrører en eller flere policer.

Hvornår fik patienten symptomer på den akutte tilstand?

Dato:

Hvornår skal forsikringen købes?

Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den del af sikredes betaling,
som rejsebureauet/flyselskabet ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, når rejsen afbestilles i forsikringsperioden - dog maksimalt op til
forsikringssummen.

Postnr. og by:

4) sikredes påbegyndelse af nyt job i forbindelse
med uventet opsigelse, der betyder, at sikrede ikke har mulighed for at afholde ferie i
rejsens varighed.

1.9

Afbestilling af rejsen
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks og
senest på det planlagte afrejsetidspunkt underrette rejsebureauet/flyselskabet.Ved afbestilling
senere end afrejsetidspunktet dækker forsikringen ikke.

1.10 Forhold i skadetilfælde
Ønsker du at afbestille din rejse, bedes du hurtigst muligt kontakte rejsebureauet/flyselskabet
Herefter skal du udfylde og underskrive skadeanmeldelsen nedenfor og sende den til rejsebureauet/flyselskabet sammen med det originale
rejsebevis samt dokumentation for årsagen til
afbestillingen, som beskrevet nedenfor:
• Ved sygdom skal lægeerklæringen nedenfor
udfyldes af den person, der er årsag til afbestillingen samt vedkommendes læge.
• Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra
sygehuset eller behandlende læge.

• Ved dødsfald skal kopi af dødsattestens forside indsendes.
• Ved indbrud og brand skal du sende kopi af
politirapport eller kvittering for politianmeldelse.Ved afbestilling som følge af sygdom
skal patienten og dennes læge hurtigst muligt
udfylde lægeerklæringen nedenfor.
2
2.1

GENERELLE BESTEMMELSER
Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er
dækket af anden forsikring.

2.2

Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne forsikring indtræder Europæiske i alle dine rettigheder desangående.

2.3

Ankenævn
Eventuelle spørgsmål om afbestillingsforsikringen
kan rettes til rejsebureauet/flyselskabet. Løses
sagen ikke på tilfredsstillende måde, kan du henvende dig til:

2.5

SKADEANMELDELSE

Stempelafgift
Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens
§70.

2.6

- Forsikringsbetingelser nr 3040C

Definitioner
Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte ord som følger:
• Akut sygdom.Ved akut dækningsberettiget
sygdom forstås en nyopstået sygdom, en
begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig
sygdom, eller en uventet forværring i en
bestående eller kronisk sygdom.
• Familie.Ved familie forstås sikredes ægtefælle,
samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, søskende, bedsteforældre,
svigerinde eller svoger.
• Rejseledsager.Ved en rejseledsager forstås en
person, som enten er påført samme deltagerbevis/-billet som sikrede, eller som har indtegnet sig til rejsen sammen med denne i
den hensigt at foretage rejsen i fællesskab.

UDFYLDES AF KUNDEN, DER AFBESTILLER:
Reservationsnr.:
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Land:

E-mail:

Bookingdato:
Planlagt afrejsedato og rejsemål:
Dato for afbestilling af rejsen:
Årsag til afbestilling:

Tilskadekomst
Dødsfald

Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1790 København V
Kan en tilfredstillende løsning ikke findes med
Europæiske Rejseforsikring, kan du kontakte:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00)
2.4

Sygdom

Indbrud - hvor?
Brand - hvor?
Hvornår opstod hændelsen?
Ved sygdom, tilskadekomst og dødsfald - hvem?
Dem selv
Familiemedlem - angiv relation:

Værneting og lovvalg

Rejseledsager

Søgsmål mod Europæiske skal anlægges ved
Byretten eller Østre Landsret i København,
Danmark.Tvister, der udspringer af nærværende
forsikring, skal afgøres i henhold til dansk ret.
Dato:

Underskrift:

Skadeanmeldelse samt lægeerklæring på bagsiden fremsendes til:
Air Greenland AS
Postboks 1012
3900 Nuuk
“Forsikring”
Eller pr. email til: forsikring@airgreenland.gl
Frederiksberg Allé 3 · 1790 København V · Tlf. 33 25 25 25 · www.europaeiske.dk
Skadeanmeldelse samt lægeerklæring på bagsiden fremsendes til rejsebureauet/flyselskabet

