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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens
vilkår 6732-1 Du finder dem på www.topdanmark.dk/vilkaar.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Studierejse-afbestillingsforsikringen knytter sig til din studierejseforsikring. Den dækker dig i perioden inden rejsen. Den
er god at have, hvis du fx bliver syg, inden din rejse begynder. Køb den derfor hurtigst muligt, og sæt den i kraft med det
samme – mindst 14 dage, før du rejser.

Hvad dækker den?
Udgifter efter afbestilling af en ferie
Hvis du bliver akut alvorligt syg eller kommer
alvorligt til skade
Hvis du bliver indkaldt til aftjening af værnepligt,
mister jobbet eller skal til reeksamen
Ved akut alvorlig sygdom eller død i din nærmeste
familie
Hvis din rejseledsager bliver akut alvorligt syg eller
kommer alvorligt til skade og må afbestille

Hvad dækker den ikke?
Dækker fx ikke
Hvis årsagen til afbestillingen allerede er til stede,
da du køber enten rejsen eller forsikringen, eller
inden forsikringen træder i kraft
Ved flyselskabers konkurs, strejker og lignende
(men loven giver dig som flyrejsende nogle
rettigheder)

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Du kan kun købe din studierejse afbestillingsforsikring samtidig med eller senest
14 dage efter køb af din studierejseforsikring.
Din afbestillingsforsikring skal være trådt i kraft
mindst 14 dage før tidspunktet for afrejsen, for at
der er dækning for den pågældende rejse.

6732-1_EU-IPID 06.18

Hvis du har en kronisk eller eksisterende
sygdom, som ikke er stabil, eller hvis du har
været syg eller er kommet til skade for nylig, er
du som udgangspunkt ikke dækket for dette, da
forsikringen tager forbehold for dette. Søg om
forhåndsvurdering, før du bestiller rejse for at
vide, om eller hvordan forsikringen dækker.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker afbestilling på en konkret rejse.
Du kan se i din police, hvor din forsikring dækker.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
Har du brug for at afbestille din rejse, skal det
hurtigst muligt anmeldes til os på
www.topdanmark.dk

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Studierejseafbestillingsforsikringen skal være betalt,
for at du er dækket i perioden op til din rejse.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for den periode,
der er nævnt i policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen ophører uden opsigelse,
når din rejse påbegyndes.
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