
Årsrejseforsikring
uden afbestilling 

100% tryghed 
året rundt



100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring

Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på 
alle ferierejser af op til en måneds varighed. Er din ferierejse 
længere end en måned, så husk at tegne og betale en 
forlængelse, inden du rejser.

En årsrejseforsikring dækker enkelt-
personer, husstand eller senior. Du 
er fuldt dækket i et helt år på alle 
ferierejser af maximalt 1 måneds 
varighed.

Individuel dækning eller hele 
husstanden 
Du kan vælge mellem tre dæknin-
ger – enkeltperson, husstand eller 
senior. Vælger du dækningen 
enkeltperson eller senior, er det 
forsikringstageren, der er dækket 
af Gouda Årsrejseforsikringen.

Vælger du dækningen husstand, 
dækker rejseforsikringen forsik-
ringstageren, dennes ægtefælle/
sambo og hjemmeboende børn 
uanset deres alder. Egne medrej-

sende børn under 18 år er desuden 
dækket, uanset om de er en del af 
husstanden eller ej.

Dækket døgnet rundt 
24 timers dansk alarmcentral og 
lægevagt med vejledning om 
medicin og behandling. 

Bestil via  
gouda.dk, via dit 
rejsebureau eller  

ring 88208820



Tilvalg til årsrejseforsikring 

Personlige ejendele/bagage

• Dækker din bagage ved fx tyveri op til 10.000

   (dog max 25.000 kr. for en husstand)

Skitillæg

• Det er vigtigt, at du tegner skitillæg, hvis du skal stå på ski 
på din ferierejse

Ulykkesdækning

• Giver dig erstatning, hvis du får varige mén efter sygdom/
tilskadekomst på din ferie

Ekstra dækning kan tilkøbes 
Du har mulighed for at tilvælge 
bagagedækning, skidækning og 
ulykkesforsikring. 

Du kan vælge mellem 3 forskellige 
geografiske dækningsområder på 

din Gouda Årsrejseforsikring. EU/
EØS, Udvidet Europa eller Verden. 
 
Ud over grunddækningen har du 
mulighed for at tilvælge:

Skal du arbejde eller studere 
på rejsen? 
Årsrejseforsikringen dækker dig ikke 
på rejser, hvor formålet er at 
arbejde eller studere. Du er kun 
dækket på ferierejser.

Skal du arbejde og studere, skal du 
i stedet vælge vores almindelige 
rejseforsikring.

Dækningsområder og tilvalg



100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring

Dækning Forsikringssummer

Sygdom
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse Ubegrænset
Hjemtransport Ubegrænset
Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt
Døgnåben lægevagt

Døgnet rundt

Tandbehandling og fysioterapi m.m.
Fysioterapi m.m.  
Tandlægebehandling

15.000
3.000

Personlig sikkerhed
Krisehjælp  
Evakuering  
Eftersøgning og redning

Ubegrænset 
50.000 
100.000

Lægelig fejlbehandling 1.000.000
Privatansvar
Personskade 
Tingskade

10.000.000
5.000.000

Retshjælp i udlandet 100.000
Hjemkaldelse
Rejseudgifter Ubegrænset
Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer
Forsinket fremmøde
Rejse- og opholdsudgift Ubegrænset
Ferieboligforsikring 20.000
Dækning af selvrisiko ved leje af  
motorkøretøj

10.000

Erstatningsbil inden afrejsen 25.000
Hjemtransport af egen bil Ubegrænset
Bagageforsinkelse
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt 1.000/3.000
Feriekompensation 
Økonomisk erstatning Ubegrænset 

Forsinket hjemrejse 2.500 dog max 500 døgn



Det er en forudsætning for dækning, 
at du har det gule sundhedskort og 
det blå EU sygesikringskort

Se forsikringsbetingelserne på 
gouda.dk

Kan tilkøbes

Dækning Forsikringssummer

Sygdom
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse Ubegrænset
Hjemtransport Ubegrænset
Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt
Døgnåben lægevagt

Døgnet rundt

Tandbehandling og fysioterapi m.m.
Fysioterapi m.m.  
Tandlægebehandling

15.000
3.000

Personlig sikkerhed
Krisehjælp  
Evakuering  
Eftersøgning og redning

Ubegrænset 
50.000 
100.000

Lægelig fejlbehandling 1.000.000
Privatansvar
Personskade 
Tingskade

10.000.000
5.000.000

Retshjælp i udlandet 100.000
Hjemkaldelse
Rejseudgifter Ubegrænset
Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer
Forsinket fremmøde
Rejse- og opholdsudgift Ubegrænset
Ferieboligforsikring 20.000
Dækning af selvrisiko ved leje af  
motorkøretøj

10.000

Erstatningsbil inden afrejsen 25.000
Hjemtransport af egen bil Ubegrænset
bagagefirsinkelse
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt 1.000/3.000
Feriekompensation 
Økonomisk erstatning Ubegrænset 

Forsinket hjemrejse 2.500 dog max 500 døgn

Dækning Forsikringssummer

personlige ejendele/bagage
Tyveri m.v.

Dækning af selvrisiko på indboforsikring

maks 10.000 pr. pers./år
maks 25.000 pr. fam./år

3.000

Ulykke
Ved invaliditet
(OBS! Vær opmærksom på at såfremt
forsikrede er fyldt 66 år gælder andre
forsikringssummer. Se nærmere herom i
forsikringsbetingelserne.)
Ved død
(OBS! Vær opmærksom på at såfremt forsik-
rede er fyldt 66 år gælder andre forsikrings-
summer. Se nærmere herom i forsikringsbe-
tingelserne.)
Ved tandskade
Ved overfald

500.000

250.000

Ubegrænset
500.000

Skitillæg
Skiferie

Sikrer dækning under udøvelse  
af skisport. Læs mere herom i
forsikringsbetingelserne

Bestil via  
gouda.dk, via dit 
rejsebureau eller  

ring 88208820



Priser på Gouda årsrejseforsikring

EU/EØS Enkeltperson Husstand Senior

Grunddækning 249 495 349

Bagagetillæg 95 195 95

Skitillæg 90 250 90

Ulykkestillæg 95 195 95

Udvidet Europa Enkeltperson Husstand Senior

Grunddækning 295 695 445

Bagagetillæg 95 195 95

Skitillæg 95 250 95

Ulykkestillæg 95 195 95

Verden Enkeltperson Husstand Senior

Grunddækning 675 1.695 1.00

Bagagetillæg 210 450 210

Skitillæg 200 500 200

Ulykkestillæg 150 325 150

Priser gældende for Gouda Årsrejseforsikring pr. 1. august 2014. 
Gouda Rejseforsikring tager forbehold for prisændringer. Priser er eksklusiv 1,1%
skadesforsikringsafgift til Staten. 
 



Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom? 

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er 
100% stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om 
forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for 
lidelsen eller følger af denne.

Spørgsmål du skal stille dig selv, INDEN du søger 
forhåndsgodkendelse:

Har du inden for de sidste 2 måneder op til afrejsen:

1. Været indlagt?

2. Været til læge uden for almindelig kontrol?

3. Fået ordineret en ændring af din medicin? (Fx anden dosering, 
ophør eller påbegyndelse af medicin)

4. Eller er du skrevet op til, henvist til eller på venteliste til 
vurdering/behandling?

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de 
gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være 
dækket for lidelsen eller følger af lidelsen.

Er du fyldt 70 på afrejsetidspunktet?

Er du fyldt 70 år, har du samme gode rejseforsikring, som alle 
andre, dog skal du indsende helbredsoplysninger forud for alle 
rejser med undtagelse af rejser til Norge, Sverige, Finland og Island. 
Helbredsoplysninger skal sendes til Gouda i en simpel formular, 
som du selv udfylder, læs mere på gouda.dk/helbred

læs mere på gouda.dk/helbred

Vil du vide mere? 
Bestil din Gouda Årsrejseforsikring 
på gouda.dk eller via dit rejse-
bureau. 

Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte os på 
tlf.: 88 20 88 20 alle hverdage 
mellem 8.30 og 17.00  
(fredag 8.30 – 16.00) eller på 
e-mail: gouda@gouda.dk

Dækningsområder og tilvalg



NB! Forsikringsbetingelserne ligger til grund 
Dette er en kortfattet, vejledende beskrivelse af 
forsikringens dækningsomfang. I tilfælde af skade 
lægges forsikringsbetingelser nr. 722 til grund. 

OBS: Vær opmærksom på, at der gælder en særlig 
beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er 
årsag til afbestillingen, er over 75 år. 

Betingelserne kan du se på www.gouda.dk
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Gouda Rejseforsikring 
A.C. Meyers Vænge 9  
DK-2450 København SV 
Tlf.: (+45) 88 20 88 20  
Fax: (+45) 88 20 88 21  
CVR-nr. 33 25 92 47 

E-mail: gouda@gouda.dk  
www.gouda.dk

dansk filial af 
Gjensidige Forsikring ASA, Norge 
ORG-nr. 995 568 217

24 timers 
dansk alarmcentral og 

lægevagt med 
vejledning om medicin 

og behandling


