
REJSEFORSIKRING

Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid



SÅDAN ER DU DÆKKET MED 
FORSINKET FREMMØDE & 
ÆNDRET AFGANGSTID
Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil 
være dækket, hvis du uforskyldt kommer for sent til en fl yafgang 
eller et andet transportmiddel.

Det sker, at et fl yselskab ændrer en fl yafgang, et tog bliver 
forsinket, eller at du selv helt uforskyldt kommer for sent til en 
afgang. Mulighederne er mange, og det kan hurtigt blive meget be-
kosteligt, hvis du selv skal købe nye billetter for at komme videre 
til dit rejsemål. 

VI BETALER, 
HVIS DU BLIVER FORSINKET    
Når du har købt forsikringen ”Forsinket fremmøde & Ændret 
afgangstid”, betaler vi rimelige og nødvendige ekstraudgifter til 
hotelophold, fortæring og transport, hvis du uforskyldt møder 
for sent op til et transportmiddel. Vi betaler, uanset om du er ved 
rejsens begyndelse, eller hvis du uforskyldt kommer for sent i 
forbindelse med et skift af transportmiddel. 

Forsikringen dækker både forplejning og indkvartering med op til 
1.500 kr. pr. dag. Omkostninger i forbindelse med nye transport-
billetter dækkes også.

VI PLANLÆGGER DIN VIDERE REJSE
Hvis du uforskyldt kommer for sent til en afgang, kontakter du 
vores døgnåbne AlarmCentral, og via vores internationale netværk 
planlægger vi hurtigst muligt din videre rejserute. 

    
Ovennævnte erstatter ikke forsikringsbetingelserne. Denne beskriv-
else indeholder ikke alle oplysninger om Forsinket fremmøde og 
Ændret afgangstid. I tilfælde af enhver skade er det de fuldstændige 
forsikringsbetingelser der er gældende.

Forsinket Fremmøde 
Dækker hvis du uforskyldt ikke når din
transportforbindelse.

PRISER

BØR DU HAVE EN 
REJSEFORSIKRING?   
Det er altid en god idé at forsikre sig, uanset hvor i verden rejsen 
går hen.

En rejseforsikring giver adgang til hjælp 24 timer i døgnet, og 
Europæiskes beredskab står klar, hvis du bliver syg eller kommer til 
skade under din rejse. 

Når du køber en rejseforsikring, er du også dækket for “Hjemtrans-
port” - den dækning som i 2008 blev sparet væk på den offentlige 
rejsesygesikring. Det betyder, at hvis du på din udlandsrejse bliver 
syg eller kommer til skade og derfor skal transporteres hjem til 
Danmark, så håndterer Europæiske dette.

Dette er blot nogle af de vigtigste grunde til at købe en rejsefor-
sikring. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yder-
ligere informationer, eller hvis du ønkser at købe en rejseforsikring.
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Forsinket Fremmøde & Ændret afgangstider
Dækker hvis du uforskyldt ikke når din transport-
forbindelse samt hvis transportarrangøren ændrer 
afgangstiden.
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HVORFOR 
EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING?  
Europæiske Rejseforsikring er Danmarks største rejseforsikrings-
selskab. Vores AlarmCentral har åbnet 24 timer i døgnet, 365 
dage om året, og vi har 11 ServiceKontorer i hele verden med 
skandinaviske medarbejdere klar til at hjælpe dig, hvis du får brug 
for hjælp. Hos Europæiske får du hurtig og personlig hjælp på dit 
eget sprog – uanset hvor i verden du er.

KONTAKT OS 
Kontakt dit rejsebureau, vores KundeCenter, eller se mere på 
www.er.dk hvis du vil købe en rejseforsikring eller vide mere.

www.er.dk

 Frederiksberg Allé 3 · 1790 København V
 Tlf. 70 10 60 30 · Fax 70 10 60 40

Mandag - torsdag 8.00-18.00 · Fredag 8.00-16.00
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 b)  under påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, 
 c)  under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvir- 
  kende årsag til skaden. 
   Forsikringen dækker endvidere ikke skade, der indtræder som en direkte 

eller indirekte følge af 
 d) strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af   
  offentlig myndighed, 
 e)  flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle 

connection-tid, som anført i luftfartsselskabernes timetabel, imellem 
planlagt ankomst og afgang. Er sikrede ikke checket igennem til slut-
destinationen, skal der ved kontinentale flyvninger lægges 1 time til 
den officielle connection-tid. Ved interkontinentale flyvninger samt 
alle rejser via eller til Israel, skal der lægges 1 ½ time til den officielle 
connection-tid. 

 Forsikringen dækker endvidere ikke 
 f ) på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis forsikringen først er   
  købt på afrejsedagen. 

5. I TILFÆLDE AF SKADE - KRAV TIL DOKUMENTATION

 a)  Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan   
   belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og 

levere relevante dokumenter i original, f.eks. originale ubenyttede 
flybilletter samt rejseplan. Du kan anmelde din skade direkte på 
www.europaeiske.dk 

 b)  Europæiskes skadeafdeling kan kontaktes på +45 33 27 82 74 og 
Europæiskes AlarmCentral på + 45 70 10 90 30. Ved henvendelse 
til Europæiske bedes der henvises til forsikringsbetingelser nr. 1053. 

6. GENERELLE BESTEMMELSER 

6.0  Forsikringens varighed og opsigelse 

  Forsikringsperioden fremgår af sikredes rejsebevis. Forsikringsperioden 
kan ikke overstige 12 måneder. 

6.1  Dobbeltforsikring 

  Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring. 
Sikrede skal ved enhver tid oplyse om der er tegnet forsikring i et andet 
selskab eller om sikrede er indehaver af et kreditkort. 

6.2 Regres 

  I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder 
selskabet i alle sikredes rettigheder desangående. 

6.3 Fortrydelsesret

  For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortry-
delsesret. 

 a)  Efter Lov om forsikringsaftaler § 34 i, har sikrede fortrydelsesret. 
 b)  Fortrydelsesfristen er 14 dage og fristen regnes fra det seneste af   
  disse tidspunkter: 
 1) Den dag, hvor sikrede har modtaget underretning om, at forsik-  
  ringsaftalen er indgået eller 
 2) Den dag, hvor sikrede har modtaget skriftlig oplysning om fortry-  
  delsesretten. 
   Udløber fristen på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grund-

lovsdagen, den 5. juni, kan sikrede vente til den følgende hverdag. 
 c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal sikrede meddele Europæiske,
  at sikrede har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post,   

FORSINKET FREMMØDE OG ÆNDRET 
AFGANGSTID 
Forsikringsbetingelser nr. 1053

1.  INDLEDENDE BESTEMMELSER

1.0  Hvornår skal forsikringen købes? 

  Forsikringen skal købes ved bestilling af rejsen dog senest ved betaling af  
depositum til rejsearrangøren. 

1.1    Hvad dækker forsikringen? 

 De   t fremgår af policen hvilken dækning forsikringen har.

2. FORSINKET FREMMØDE

2.0   Forsikringssum – ubegrænset. 

2.1.  Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

  Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede uforskyldt og uforudseeligt 
møder for sent op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret 
transportmiddel og derfor efterfølgende skal indhente sin rejserute.

2.2.    Hvilke udgifter dækker forsikringen

 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til 
 a)  hotelophold og fortæring med op til DKK 1.500 pr. dag samt 
 b)  transport. 

3. ÆNDRET AFGANGSTID 

3.0  Forsikringssum – ubegrænset. 

3.1.   Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen

  Forsikringen dækker i tilfælde af ændret afgangstidspunkt samt aflysning 
af planlagt flyafgang.

3.2.  Hvilke udgifter dækker forsikringen

   Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til 
     a)  transport til indhentning af fastlagt rejserute samt 
 b)  hotelophold og fortæring med op til DKK 1.500 pr. dag. 
   Er det ikke muligt at nå frem til den endelige destination indenfor 
  48 timer fra det oprindelige ankomsttidspunkt - ved rejser på under  
  48 timer indenfor 4 timer – dækker forsikringen 
 c) refundering af hele rejsens pris inkl. hotel. 

  Ved refundering under pkt. 3.2 c, dækker forsikringen ikke indhentning af 
fastlagt rejserute, hotelophold og fortæring. 

4. GENERELLE UNDTAGELSER

  Forsikringen dækker ikke, såfremt forsikringsbegivenheden er fremkaldt 
af sikrede 

 a)  ved forsæt og grov uagtsomhed, 
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 skal sikrede sende brevet inden fristens udløb. Hvis sikrede vil sikre sig
  bevis for, at aftalen er fortrudt rettidigt, kan sikrede sende brevet anbe-

falet og opbevare postkvitteringen. 
 Underretning om, at sikrede har fortrudt aftalen, skal gives til : 
 Europæiske Rejseforsikring A/S, 
 Frederiksberg Allé 3, 
 1790 København V 

6.4  Forsikringsaftalen og lovvalg 

  For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelser og 
gældende lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget. 

 Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres ved dansk   
 ret. 

6.5  Ankenævn 

  Er sikrede uenig i Europæiskes afgørelse og fører fornyet henvendelse 
til Europæiske ikke til andet resultat, kan der klages til : Ankenævnet for 
Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1672 København V. 

  Klagen skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og sikrede 
skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrind-
betaling kan rekvireres hos: 

 a)  Europæiske, 
 b)  Ankenævnet for Forsikring, 
 c)  Forbrugerrådet 

6.6  Værneting 

  Søgsmål mod Europæiske kan anlægges ved sikredes eget hjemting eller 
ved Byretten eller ved Østre Landsret i København, Danmark. 

Stempelafgift berigtiges efter stempelloven
 Frederiksberg Allé 3 · 1790 København V

 Tlf. +45 70 10 60 30 · Fax +45 70 10 60 40
www.er.dk 
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 DEN OFFENTLIGE REJSESYGESIKRING
Husk at dit gule sygesikringsbevis skal være gyldigt 
under rejsen.
I henhold til reglerne om god skik for finansielle virk-
somheder, kan Europæiske oplyse følgende:

KONSEKVENSEN AF URIGTIGE OPLYSNINGER
Det er vigtigt, at oplysninger afgivet til Europæiske er 
præcise og korrekte, herunder helbredsoplysninger.
Hvis oplysninger forties, eller der afgives forkerte 
svar, som kan have betydning for Europæiskes 
bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt 
bortfalde. 

DOBBELTFORSIKRING
Du bør undersøge, om du allerede har tilstrækkelig 
forsikringsdækning til din rejse via andre forsikringer, 
så dobbeltdækning undgås.

BEMÆRK




