
 

Tjekliste:  
Er din rejseforsikring god nok?

Med dig 
på rejsen

Dækningsperiode
Dækker din rejseforsikring i hele din rejseperiode?  
Nogle forsikringsselskaber har kun begrænsede dækningsperioder, men med 
Gouda er du dækket på rejser helt op til 18 måneder.

Farlig sport
Dækker din rejseforsikring spændende sportsgrene og aktiviteter, som fx 
dykning, klatring, bungeejump?
Gouda dækker al sport og sjove aktiviteter. Husk, at ski skal tilkøbes.

Privatansvar Er du forsikret, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller andres ting?
Gouda dækker dit erstatningsansvar med op til 10 mio. kr.

Sygdom og hjemtransport
Der må ikke være en begrænsning på dækningssummen.
Derfor dækker Gouda selvfølgelig udgifterne til sygdom og hjemtransport 
uanset beløbets størrelse.

Til- og hjemkaldelse

Dækker din rejseforsikring dette?
Gouda dækker udgifterne uanset beløbet, hvis du får brug for at rejse hjem 
til sygdomsramt familie, eller dine forældre rejser ud til dig, hvis du fx bliver 
hospitalsindlagt.

Alarmcentral
Er Alarmcentralen let at komme i kontakt med? 
Goudas Alarmcentral er åben 24/7 og har altid en dansktalende lægevagt, 
som er klar til at hjælpe dig.

Dækningsområde Dækker din rejseforsikring i den verdensdel, som du skal til?
Med Gouda er du forsikret i hele verden - hvis du vælger det.

Arbejde og frivilligt arbejde

Dækker din rejseforsikring også ulønnet arbejde, frivilligt arbejde og praktik?
Med Gouda er du dækket, hvis der sker dig noget, mens du arbejder. Bemærk, 
at dit erhvervsansvar ikke kan dækkes hjemmefra, men skal dækkes af den 
lokale virksomhed, som du arbejder for.

Forsikrings- og dæknings-
summer

Føler du dig tryg ved de beløb, dit rejseforsikringsselskab dækker dig med?
Gouda er specialister i rejseforsikring og har over 20 års erfaring. På næste 
side ser du vores dækningsoversigt og dækningssummer.

Inden du rejser ud for at opleve verden, er det en god idé at tjekke op på din rejseforsikring. Det er nemlig ikke alle 
forsikringer, som dækker dig på specielle rejser, som fx højskole- og studieophold, eller hvis du skal rejse som backpacker.

Med tjeklisten kan du hurtigt se, om din rejseforsikring dækker dig godt nok. 



 

Dækningoversigt  
- med Super dækning

Med dig 
på rejsen

Dækning Dækningssum
Lægebehandling Ubegrænset

Hospitalsindlæggelse Ubegrænset

Hjemtransport Ubegrænset

Døgnåben lægevagt Døgnet rundt

Fysioterapi m.m. 15.000

Tandlægebehandling 3.000

Krisehjælp Ubegrænset

Evakuering 50.000

Eftersøgning og redning 100.000

Terror Ubegrænset

Gidseltagning Ubegrænset

Tilbageholdelse ved krig 50.000

Lægelig fejlbehandling 1.000.000

Ulykke ved mén 200.000

Ulykke ved død 100.000

Ulykke ved tandskade 10.000

Ulykke ved overfald 200.000

Privatansvar ved personskade 10.000.000

Privatansvar ved tingskade 5.000.000

Retshjælp i udlandet 100.000

Hjemkaldelse 25.000

Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer

Rejse- og opholdsudgifter ved forsinket fremmøde Ubegrænset hele rejsen

Ferieboligsikring 20.000

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 10.000

Genanskaffelse og transport af rejsedokumenter 2.500

Forsinket hjemrejse 2.500 (dog maks 500/døgn)

Tyveri m.v. af personlige ejendele/bagage (kan fravælges) 10.000

Dækning af selvrisiko på indboforsikring (kan fravælges) 3.000

Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt 3.000 (dog max 1.000/døgn)

Udvidet ulykke ved invaliditet (kan tilkøbes) 500.000

Udvidet ulykke ved død (kan tilkøbes) 100.000

Udvidet ulykke ved tandskade(kan tilkøbes) Ubegrænset

Udvidet ulykke ved overfald (kan tilkøbes) 500.000


