Gouda Årsrejseforsikring
Årsrejseforsikringen er til dig, der rejser en eller flere gange på et år, men hvor hver rejse maksimalt varer én måned
- 24 timers alarmcentral - hele året rundt
- Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie
- Kan ikke benyttes, hvis du skal arbejde/studere
Billig årsrejseforsikring til alle dine rejser: Med en Årsrejseforsikring er du dækket i et helt år på alle ferierejser af
op til en måneds varighed. Rejser du flere gange om året, er Årsrejseforsikringen derfor et rigtig godt valg.
Enkeltperson, husstand eller senior: Du kan vælge mellem tre dækninger – enkeltperson, husstand eller senior (70 år
+). Vælger du dækningen enkeltperson eller senior, er det forsikringstageren, der er dækket af Årsrejseforsikringen.
Vælger du dækningen husstand, dækker rejseforsikringen forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever og
hjemmeboende børn uanset deres alder. Egne medrejsende børn under 18 år er desuden dækket, uanset om de er en del
af husstanden eller ej. (Husstand max 2 generationer. Bemærk er du senior, kan du ikke tegne en husstands forsikring).
24 timers alarmcentral og lægevagt: Gouda Årsrejseforsikring giver dig adgang til Goudas alarmcentral, som altid
står klar til at hjælpe dig.
Gouda sidder klar 24 timer i døgnet, så du kan få hjælp når som helst. De har også speciallæger tilknyttet inden for en
række områder, eksempelvis børnelæge og tropelæge, så du kan få klare og præcise svar på dine spørgsmål og få den
rigtige behandling. Med en Årsrejseforsikring fra Gouda behøver du altså ikke rejse i uvished, men kan få svar på dine
spørgsmål døgnet rundt.
Syge-hjemtransport hvis uheldet er ude: Hjemtransport er en meget vigtig del af rejseforsikringen, da det kan blive
rigtig dyrt at skulle flyves hjem med ambulancefly. Er I ude og rejse både forældre og børn, er det også rart at kunne
følges ad, hvis uheldet er ude. Med en Gouda Årsrejseforsikring er I dækket for hjemtransport med en ubegrænset
dækningssum. Det betyder, at I kan blive fløjet hjem, ligegyldigt hvor i verden I befinder jer, og Gouda dækker også så
I kan følges hjem hele husstanden og hele vejen til Danmark
Dækningsområder for årsrejseforsikringen: Du kan vælge mellem 3 forskellige geografiske dækningsområder på din
Gouda Årsrejseforsikring: EU/EØS, Udvidet Europa (f.eks.: Israel, Jordan, Tyrkiet) eller Verden.
Fuldt forsikret - tilpasning efter dit behov: En rejseforsikring fra Gouda er som udgangspunkt en totalforsikring. På
årsrejseforsikringen har du derudover mulighed for at tilkøbe dækninger – alt efter dine behov.
Du kan tilkøbe følgende til din årsrejseforsikring: Personlige ejendele, Skitillæg, Ulykke, Afbestillingsforsikring
(ønsker du skitillæg eller ulykke til din årsrejseforsikring, skriv det på tilmeldingen under bemærkninger).
Skal du arbejde eller studere på rejsen?: Årsrejseforsikringen dækker dig ikke på rejser, hvor formålet er at arbejde
eller studere. Du er udelukkende dækket på rene ferierejser.
Pris eksempler – kroner pr. person ved enkeltperson + senior, i alt for husstanden:
Årsrejseforsikring – uden tillæg
Enkeltperson
Senior: 70 år +
EU/EØS
kr. 263,87
kr. 370,03
Udvidet Europa
kr. 328,58
kr. 495,39
Verden
kr. 716,80
kr. 1.061,55

Husstand
kr. 525,72
kr. 773,41
kr. 1.799,58

Årsrejseforsikring – inklusiv personlige ejendele
Enkeltperson
EU/EØS
kr. 364,97
Udvidet Europa
kr. 434,73
Verden
kr. 940,23

Senior: 70 år +
kr. 471,13
kr. 601,55
kr. 1.284,98

Husstand
kr. 732,98
kr. 990,78
kr. 2.277,78

Årsrejseforsikring – inklusiv personlige ejendele og afbestilling
Enkeltperson
Senior: 70 år +
EU/EØS
kr. 572,23
kr. 678,38
Udvidet Europa
kr. 652,10
kr. 818,91
Verden
kr. 1.359,80
kr. 1.704,55

Husstand
kr. 1.423,49
kr. 1.713,65
kr. 3.334,28

BEMÆRK: Hvis det er påført policen, at du har købt tillæg for dækning af afbestilling, ydes erstatning jf.:
Forsikringssum: Enkeltperson / senior EU/EØS + Udvidet Europa er max kr. 10.000 pr. forsikringsår.
Forsikringssum: Enkeltperson / senior Verden: max kr. 30.000 pr. forsikringsår pr. person.
Forsikringssum: Husstand EU/EØS + Udvidet Europa: max kr. 10.000 pr. forsikringsår pr. person i husstanden, dog
maks. 100.000 pr. forsikringsår.
Forsikringssum: Husstand Verden: max kr. 30.000 pr. forsikringsår pr. person i husstanden, dog max 200.000 pr.
forsikringsår
BEMÆRK: Der tages forbehold for prisstigninger – og dækningsændringer.

