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Hvad dækker den? 

Private UNG 

 Læge og hospitalsbehandling 

 Hjemtransport 

 Sygeledsagelse og tilkaldelse 

 Hjemkald 

 Krisehjælp 

 Tilkald ved kidnapning 

 Evakuering, eftersøgning og redning 

 Privatansvar og retshjælp 

 Erstatning ved flyselskabers konkurs 

 Feriekompensation og erstatningsrejse 

 Afbestilling af rejse 

 Koncert- og Festivalsforsikring 

 Bagageforsinkelse 

 Tyveri, bortkomst og beskadiget bagage 

 Forsinket fremmøde 

 Flyforsinkelse og aflyst fly 

 Overfald 

 Ulykke 

Tillægsforsikringer 

 Tilkøb af ekstra rejsedag 

 Tilkøb af ekstra sum til Feriekompensation og erstatningsrejse 

 Tilkøb af ekstra sum til afbestilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvad dækker den ikke? 

Uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af 
skade, dækker forsikringen ikke skade der skyldes  

 En forsætlig handling 

 Grov uagtsomhed 

 Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler 

 Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder 

 Professionel sport 

 Flypersonel, herunder piloter og besætningsmedlemmer 

 Besætningsmedlemmer om bord på sø- og lystfartøjer 

 Erhvervsrejser, erhvervsarbejde og erhvervspraktik 

For ulykkesdækningen er følgende desuden undtaget: 

 Sport, der falder ind under lov om sikring mod følger af arbejdsskade 
eller tilsvarende lov. 

 Hestevæddeløb, military ridning eller lignende hesteløb på bane. 

 Kampsport som f.eks. boksning, brydning, judo, karate og lignende.  

 Bjergbestigning, klatring på klatrevæg eller lignende klatresport. 

 Enhver form for flyvning, dog ikke rute- og charterflyvning.  

 Faldskærmsudspring, elastikspring eller lignende udspringsaktiviteter. 

 Erhvervsdykning med anvendelse af dykker- og frømandsudstyr, dog 
ikke snorkeldykning. 

 Amerikansk fodbold, rugby eller lignende boldsport. 

 Rafting, racerbådsløb eller lignende sejlads i høj hastighed eller med 
særligt udstyr.  

 Cykel-, motor-, knallert-, gocartløb af enhver art. 

 Ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede områder, 
samt rejser til områder hvor de lokale myndigheder kræver forudgående 
tilladelse til at opholde sig.  

   
 

 
Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

Forsikringen dækker ikke 

 Behandling af kroniske sygdomme som ikke har været stabile i indtil 2 
måneder før afrejse. 

 Skade som følge af krig, krigslignende tilstande, terror, oprør eller 
borgerlige uroligheder, når disse var tilstede ved indrejse i områ-
det/landet. 

 Skade som følge af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle 
forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald 

Rejseforsikring 
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskab: If Skadeforsikring Produkt: Rejseforsikring privat via Spar Nord  
Mastercard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung 

 

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til de til enhver tid gældende vilkår. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En rejseforsikring dækker dig, når du er på rejse i hele verden. Forsikringen dækker unge til og med det fyldte 29. år.  
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 Behandling af smitsomme sygdomme når Statens Serum Institut eller 
Udenrigsministeriet inden indrejsen har frarådet indrejse og ophold i 
området  

     

 
Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker ferierejser, kombineret ferie- og erhvervsrejser (kun feriedelen), studierejser, studieophold og frivilligt arbejde. Forsikringen 
dækker rejser i op til 60 dage i hele verden. Afbestilling og feriekompensation er også dækket på ferierejser i bopælslandet, når der er planlagt mindst 1 overnat-
ninger og rejsedestinationen er mindst 50 km fra bopælen. Koncert- og kulturdækning er dækket i bopælslandet uden krav om overnatning og afstand fra bopæ-
len. 

     

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Ved behov for lægebehandling og hospitalsindlæggelse skal SOS international kontaktes. 

     

 
Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen er en del af kredit/debit kortet og der skal ikke betales separat for forsikringen. 

     

 
Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen gælder så længe kortholder har et gyldigt kredit/debit kort med rejseforsikring hos Spar Nord. 

     

 
Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringen kan opsiges i henhold til Spar Nords vilkår for kreditkortet. 

Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsik-
ringen med 14 dages varsel. Du skal i dette tilfælde kontakte Spar Nord for at aftale nærmere. 
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