
  

  

 

Danmarks bedste rejseforsikring - dit behov afgør dit valg 

 
Med et Spar Nord MasterCard kan du tilknytte en omfattende rejseforsikring for dig og din 
ægtefælle/samlever og børn under 24 år, hvilket giver en unik tryghed ved rejser i ind- og udland.  
 
Afhængig af dine behov og ønsker kan du vælge mellem en Classic, Gold eller Platinum Rejseforsikring. 
 
Rejseforsikringen er unik på en række områder: 
• Der er ikke krav om, at rejsen skal være købt via kortet 
• Forsikringen dækker udlandsrejser på op til 60 dage i hele verden 
• Forsikringen dækker afbestilling, erstatningsrejse og feriekompensation 
• Erstatning ved ruteflyselskabs konkurs (kun på ferierejser, ej i bopælsland) 
• Dækker tillige rejser i dit bopælsland (hvis du bor i et EU/EØS land) 
 
Hvem er dækket af rejseforsikringen 

 
Rejser I hver for sig? 
Har I som familie ønske om at ægtefælle/samlever og børn under 24 år kan rejse uden kortholder, skal I 
vælge mellem vores Classic Plus, Gold Plus eller Platinum Plus rejseforsikring.  
• Kortholder er dækket på ferie- og erhvervsrejser 
• Kortholderens ægtefælle/samlever er dækket på ferierejser og kombineret ferie- og erhvervsrejser – 

også når de rejser uden kortholder 
• Børn, adoptivbørn, særbørn og plejebørn under 24 år, uanset adresse, er dækket på ferierejser og 

kombineret ferie- og erhvervsrejser – også når de rejser uden kortholder 
• For kombineret ferie- og erhvervsrejser dækker forsikringen kun den del af rejsen, der er ferie.    
 
Rejser I altid sammen? 
Rejser I som familien altid sammen og aldrig hver for sig, har I mulighed for at vælge mellem vores 
Classic, Gold eller Platinum rejseforsikring: 
• Kortholder er dækket på ferie- og erhvervsrejser 
• Kortholderens ægtefælle/samlever samt børn under 24 år er dækket på ferierejser og kombineret 

ferie- og erhvervsrejser når de rejser med kortholder. 
• For kombineret ferie- og erhvervsrejser dækker forsikringen kun den del af rejsen, der er ferie.    
 
Har du allerede købt rejsen? 
Overvejer du at anskaffe dig et MasterCard med rejseforsikring, så husk at forsikringen også 
omfatter allerede bestilte rejser. 
 
Hvor og hvornår skal man have en medicinsk forhåndsvurdering? 
Hvis du har eksisterende eller kroniske lidelser, skal du inden hver afrejse have vurderet om disse lidelser 
er omfattet af rejseforsikringen. En medicinsk forhåndsvurdering giver dig svar på, om din rejseforsikring 
dækker på normale vilkår. 
 
Har du rejseforsikring via bankens MasterCard eller MasterCard Debit, kan du gratis bestille 
forhåndsvurderingen via www.if.dk/sparnordmastercard. 


