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Idrætsrejseforsikring – DIF/DGI

Aftalegrundlag
Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.
For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov
om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget.
Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på
www.idraettensforsikringer.dk
Vejledning til forsikringsbetingelserne
De enkelte dækninger i forsikringsbetingelserne består af følgende afsnit:





Hvad er dækket
Hvad er ikke dækket
Erstatning
Forhold i skadetilfælde

Se også de generelle betingelser, afsnit 100.
I betingelserne er en række ord/udtryk markeret med en stjerne*, hvilket betyder, at disse
ord/udtryk er forklaret i Ordforklaring bagest i forsikringsbetingelserne.
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100

Generelle betingelser

101

Omfang
Forsikringen dækker:
- Idrætsrejser i udlandet.
- Farlig sport*.
- Indrejse til et land/område uden for bopælslandet, hvor der er krig, krigslignende
tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Det er
dog en forudsætning, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Se i øvrigt også
begrænsningerne under afsnit 622, Evakuering og afsnit 632, Krisehjælp.

102

Hvem er sikret
Forsikringen dækker:
- Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere
og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i
udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en
idrætsrejse.
- Hovedformålet med rejsen skal være af sportslig karakter, eller andet formål i DIF/DGI´s
interesse. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.
- Forsikringen dækker ikke personer, som ikke er medlem af den arrangerende
forening/klub under DIF/DGI, når foreningen/klubben alene fungerer som rejsearrangør
(af eksempelvis en skirejse).
- Udenlandske gæster (idrætsudøvere, ledere mm.) inviteret til Danmark af en forening
eller forbund/landsdelsforening under DIF/DGI eller af DIF/DGI.
- Se venligst dækningsskema på side 4
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Dækningsskema
Dækning
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Hjem- og tilkaldelse, sygeledsagelse
Erstatningsperson2
Rejseafbrydelse
Bagageforsinkelse efter 4 timer
Sikkerhedsstillelse
100% invaliditet
Død
Ulykke
Død (personer u/18 år)
Tandskade
Bagage (klubbens)3
Tingskade
Personskade
Privatansvar Skade på lejet bolig
Retshjælp
Afbestilling4

Forsikringssum
Efter regning
Efter regning
Rimelige omkostninger
Rimelige omkostninger
Rimelige omkostninger
2.145 kr.
100.000 kr.
2.169.553 kr.
1.084.778 kr.
20.000 kr.
Efter regning
81.358 kr.
5.000.000 kr.
10.000.000 kr.
2.000.000 kr.
200.000 kr.
67.797 kr.

1

IdrætsUdøvere

Ledere &
trænere1

Gæster

Både ansatte og frivillige
Forsikringssummer pr. 1. januar 2018
Dette punkt gælder kun administrativt personale – herunder ansatte og frivillige ledere (ikke udøvere)
3
Privat bagage dækkes kun af egen indboforsikring/privat forsikring
4
Idrættens rejseforsikring inkluderer også dækning for udgifter som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en rejse må aflyses
inden afrejsen pga. f.eks. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald i nærmeste familie eller arrangementet (turnering, mesterskab mv.) i
udlandet aflyses af arrangøren.
2

Omfattet af forsikringen
Ikke omfattet af forsikringen
Omfattet af forsikringen, dog med begrænsninger

-
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103

Geografisk dækningsområde
Forsikringen dækker rejser:
- I hele verden.
- Til udlandet fra forsikredes bopælsland.

104

Forsikringsperiode

104.10 Den enkelte idrætsrejse kan maksimalt vare 60 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt
med Tryg.
104.20 For den enkelte rejse gælder, at:
- Forsikringen træder i kraft på det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl/sit
opholdssted* for at rejse.
- Forsikringen ophører på det tidspunkt, forsikrede kommer tilbage til sin bopæl/sit
opholdssted* i bopælslandet.
104.30 For Afbestillingsforsikring gælder, at:
- Forsikringen dækker afbestilling af idrætsrejser til udlandet.
- For den enkelte rejse træder forsikringen i kraft når idrætsrejsen er bestilt, dog tidligst
når depositum er betalt.
- Forsikringen ophører på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/sit
opholdssted* for at begynde udlandsrejsen.
105

Præmiens betaling

Alle forhold omkring præmiens betaling er aftalt mellem DIF/DGI og Tryg.
106

Forsikringens varighed og opsigelse

Alle forhold omkring forsikringens varighed er aftalt mellem DIF/DGI og Tryg.
107

Forsikredes oplysningspligt

107.10 Forsikrede har pligt til at give Tryg de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at
afgøre, om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse.
107.20 Ved sygdom/tilskadekomst har Tryg til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og
telefonnummer på hospitaler, læger og lignende, der har eller vil få kendskab til helbredet
hos den/de personer, som er årsag til forsikringsbegivenheden. Trygs læge har ret til at
søge oplysninger hos disse og forelægge dem de oplysninger, som Tryg har modtaget.
107.30 Lægelige oplysninger vil blive behandlet fortroligt.
108

Lægeundersøgelse og obduktion
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108.10 Ved sygdom/tilskadekomst har Tryg ret til at forlange forsikrede undersøgt af en læge,
som Tryg har valgt.
108.20 Ved dødsfald har Tryg ret til at forlange obduktion af forsikrede.
108.30 I disse tilfælde betaler Tryg honoraret for undersøgelser, erklæringer og attester, som
Tryg finder nødvendige for sagens behandling.
108.40 Ved undersøgelser i forbindelse med sygdom/tilskadekomst, dækker forsikringen desuden
rimelige udgifter til transport*, men ikke udgifter til hotel og forplejning*.

109

Udbetaling af erstatning

109.10 En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg
anser for nødvendige til at afgøre, om erstatning skal udbetales og erstatningens
størrelse.
109.20 Hvis forsikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre
det er skriftligt aftalt med Tryg. Dette gælder dog ikke for afsnit 510, Varigt mén og afsnit
520, Dødsfald.
109.30 I tilfælde af en udbetaling indtræder Tryg i forsikredes/forsikringstagerens rettigheder.
109.40 Erstatning udbetales i danske kroner, medmindre andet er aftalt med Tryg.
110

Forsikring i andet selskab

110.10 Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der
dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes til det andet forsikringsselskab.
110.20 Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af
dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne
forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde
forholdsmæssig erstatning.
111

Overdragelse af erstatningskrav
Ingen kan overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen uden Trygs skriftlige samtykke.

112

Generelle undtagelser

112.10 Forsikringen dækker ikke skade, der direkte eller indirekte er opstået som følge af
forsikredes:
- Forsætlige handlinger, groft uagtsomme handlinger eller undladelser, medmindre det
kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed.
- Deltagelse i slagsmål, strafbare handlinger, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt
påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg.
112.20 Uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed på skadetidspunktet gælder
undtagelserne i afsnit 112.10.
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112.30 Desuden dækker forsikringen ikke skade, der direkte eller indirekte er opstået som følge
af:
- Beslaglæggelse eller nationalisering.
- Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller
fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med
kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller
videnskabeligt formål.
- Strejke eller lockout.
- Arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb, der er foretaget af en offentlig myndighed.
- Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning og rappelling på bjergvæg.
- Professionel sport*, som udøves i selskabsform (eks. ApS eller A/S).
- Endvidere dækker forsikringen ikke professionel sport i foreningsregi, uanset om der er
tale om individuelle udøvere eller holdsport.
- Dog dækkes professionel sport som forestås af et forbund, f.eks. et landshold.
112.40 Udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning er ikke dækket.
113

I tilfælde af skade
Se ”Forhold i skadetilfælde” under de enkelte dækninger.

114

Indeksregulering

114.10 Indeksregulering sker i takt med udviklingen i ”løntallet beregnet af Danmarks Statistik”.
Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg
berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik.
114.20 Forsikringssummerne, som er anført i de forskellige dækninger, er gældende i 2018.
114.30 Forsikringssummer og andre beløbsangivelser indeksreguleres, medmindre andet
fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen.
114.40 Forsikringssummerne reguleres ikke i
- Dødsfaldsdækningens afsnit 523.20, begravelseshjælp.
- Ansvar for skade på lejet bolig, afsnit 443.10.
- Sikkerhedsstillelse, afsnit 453.10.
- Bagagedækningens afsnit 713.40 og 713.50.
- Privatansvar, afsnit 723.10.
- Retshjælp, afsnit 733.10.
114.50 Selvrisikoen nævnt i afsnit 613.20 og 733.20 indeksreguleres ikke.
114.60 Forsikringssummerne reguleres hvert år den 1. januar.
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114.70 Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i
kalenderåret.

115

Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif
Alle forhold omkring dette punkt er aftalt mellem DIF/DGI og Tryg.

116

Ejerskifte og konkurs
Dækningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til Tryg.
Konkurs betragtes som ejerskifte.

117

Værneting og lovvalg
Hvis tvister* om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved
danske domstole.
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200

Sygdom og hjemtransport

201

Hvad er dækket

201.10 Forsikringen dækker, så forsikrede kan få behandling eller blive transporteret hjem som
følge af akut sygdom*/tilskadekomst.
201.20 Forsikringen dækker behandling af en akut forværring af en bestående sygdom/tilskadekomst, hvis forsikredes sygdom/tilskadekomst inden afrejsen var i en stabil god
fase*. Ved rejser i Europa* skal forsikredes sygdom/tilskadekomst have været i stabil god
fase* i 2 måneder inden afrejse. Ved rejser i resten af verden skal forsikredes
sygdom/tilskadekomst have været i stabil god fase* i 6 måneder inden afrejse.
202

Hvad er ikke dækket

202.10 Forsikringen dækker ikke:
- Sygdom/tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos læge før
afrejsen, se dog afsnit 201.20.
- Hvis der ved en relevant lægelig vurdering umiddelbart før afrejsen kan forventes en
forværring af den bestående sygdom/tilskadekomst under den påtænkte rejse og de
dermed forbundne aktiviteter.
- Hvis forsikrede inden forsikringsperioden har afslået lægelig behandling af sygdom/tilskadekomst eller lægelig behandling er opgivet.
202.20 Forsikringen dækker ikke udgifter til:
- Rekreations- eller kurophold.
- Fortsat behandling, hvor forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når såvel den
behandlende som Trygs læge har besluttet, at hjemtransport skal ske.
- Behandling efter hjemkomsten til bopælslandet. Dog er forsikrede dækket under kortere
ophold i bopælslandet, hvis det kan dokumenteres, at forsikrede har planlagt at rejse
retur*.
- Behandling af sygdom/tilskadekomst, hvis forsikrede, efter at have været transporteret
hjem, rejser til udlandet igen, og dette ikke er aftalt skriftligt med Tryg.
- ,Graviditetsundersøgelser, graviditetstest, provokeret abort, sterilisation og sterilitets
undersøgelser eller – behandling.
- Fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter svangerskabets 35. uge.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.
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203

Erstatning

203.10 Forsikringen dækker nødvendige udgifter til:
- Hospitalsophold og – behandling inkl. operationer og sygetransport* til nærmeste
behandlingssted.
- Lægebehandling og lægeordineret medicin.
- Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med op til 20.341 kr.
- Akut tandbehandling*.
- Hotel og forplejning*, når ekstraordinært ophold er ordineret af læge.
- Lægeordineret sygetransport* til hjemlandet eller til det nærmeste egnede
behandlingssted.
- Krisehjælp når akut sygdom*, dødsfald, røveri*, overfald, ulykke, brand*, eksplosion eller
indbrud har medført en akut psykisk krise.
- Konsultation hos psykolog eller psykiater efter hjemkomst til bopælslandet med op til
6.781 kr. efter aftale med Trygs læge, når forsikrede har været udsat for en traumatisk
oplevelse, der kræver yderligere behandling ud over den akutte krisehjælp.
203.20 Desuden dækker forsikringen nødvendige udgifter til:
- Sygeledsager godkendt af Trygs læge, fordi forsikrede ikke er i stand til at rejse alene.
- Transport* til hjemlandet eller til indhentning af den fastlagte rejserute, når rejsen er
forsinket på grund af forsikredes ophold på hospital eller hotel.
203.30 Hvis forsikrede er afgået ved døden, dækkes udgifter til transport af afdøde til
bopælslandet, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger.
203.40 Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer en lægeerklæring fra den lokalt
autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og oplysning om
den udførte behandling.
Forhold i skadetilfælde
Ved indlæggelse og/eller ekstraordinær sygetransport* eller hvis hjemrejsen forsinkes, skal det
omgående anmeldes til Tryg Alarm. Tryg Alarm lægen vil herefter kontakte hospitalet/den
behandlende læge og aftale den videre behandling, overførsel mv.
Hvis sygdommen eller tilskadekomsten ikke kræver indlæggelse, sendes lægeerklæring, kopi af
recepter, en liste over udgifterne vedlagt de originale regninger og en skadeanmeldelse til Tryg.
Tryg kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet/den behandlende læge.
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300

Personassistance

310

Hjemkaldelse

311

Hvad er dækket

311.10 Forsikringen dækker, hvis forsikrede kaldes hjem til bopælslandet på grund af:
- Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst* eller som
følge af en akut’ opstået alvorlig sygdom* hos en af følgende personer, som opholder
sig i bopælslandet:
- Forsikredes ægtefælle eller samlever*.
- Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn.
- Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre.
- Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder.
- Brand*, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i forsikredes private bolig, hvis der
foreligger politianmeldelse.
311.20 Forsikrede og medforsikrede* kan afbryde rejsen, hvis de rejser hjem sammen.
312

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt
før forsikringsperioden, jf. afsnit 104.10.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

313

Erstatning

313.10 Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport*.
313.20 Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af
motorkøretøjet, hvis det er aftalt med Tryg.
313.30 Hvis forsikrede og/eller medforsikrede* genoptager rejsen, dækker forsikringen
nødvendige ekstra udgifter til transport* til at rejse retur*, forudsat at rejsen genoptages
senest 7 døgn før forsikringsperiodens udløb, se afsnit 104.
Forhold i skadetilfælde
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning skal omgående anmeldes til Tryg Alarm, der
afgør, om hjemrejse kan foretages og med hvilket transportmiddel. Hvis Tryg ikke kan anvise en
hjemrejseplan inden for 2 timer efter, at anmeldelse er modtaget og erstatningspligten er
anerkendt, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen. Efter hjemkomsten sendes de originale
regninger for ekstra transportudgifter, lægeerklæringen, dødsattesten eller politianmeldelsen til
Tryg.
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320

Tilkaldelse

321

Hvad er dækket
Forsikringen dækker, så 2 personer kan rejse ud til forsikrede på grund af forsikredes
akutte* og alvorlige sygdom*, alvorlige tilskadekomst*, eller fordi forsikrede er afgået ved
døden.

322

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i tilfælde, hvor en medforsikret* over 18 år gør brug af
dækningen for sygeledsagelse, jf. afsnit 330, Sygeledsagelse.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

323

Erstatning

323.10 Forsikringen dækker:
- Nødvendige udgifter til transport*.
- Nødvendige udgifter til hotel og forplejning* for en periode af indtil 21 døgn.
- Rejseforsikring til de tilkaldte personer.
323.20 Det er en betingelse for erstatning, at:
- Rejsen sker efter aftale med Tryg, og at det ikke på forhånd er besluttet, at forsikrede
snart skal transporteres hjem.
- Tilkaldte rejser ud fra bopælslandet.

Forhold i skadetilfælde
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm, der
afgør, om tilkaldelse kan dækkes. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de afholdte
udgifter, lægeerklæringen eller dødsattesten til Tryg.
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330

Sygeledsagelse

331

Hvad er dækket
Forsikringen dækker, så medforsikrede* kan sygeledsage, hvis forsikrede bliver akut syg*
eller kommer til skade, og dette medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller
forsinkes.
Forsikringen dækker også ledsagelse af medforsikrede* ved hjemtransporten, hvis
forsikrede afgår ved døden.

332

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet, medmindre det er et led i den
fortsatte sygeledsagelse.
- Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor der gøres brug af dækningen for tilkaldelse, jf. afsnit
320, Tilkaldelse. Dog kan medforsikrede* under 18 år sygeledsage, selv om der gøres
brug af tilkaldelse.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

333

Erstatning

333.10 For medforsikrede* dækker forsikringen:
- Nødvendige ekstra udgifter til hotel og forplejning*.
- Nødvendige ekstra udgifter til transport* i forbindelse med sygeledsagelsen.
- Nødvendige ekstra udgifter til transport* til indhentning af den fastlagte rejserute.
- Nødvendige ekstra udgifter til transport* til at rejse retur*, forudsat at rejsen genoptages
senest 7 døgn før forsikringsperiodens udløb, se afsnit 104.
- Forlængelse af nærværende forsikring eller sygeledsagerens rejseforsikring, hvis
sygeledsagelsen strækker sig ud over forsikringsperioden, se afsnit 104.
333.20 Det er en betingelse for erstatning, at der fremskaffes en lægeerklæring på forsikredes
sygdom/tilskadekomst eller dødsattest fra den lokalt autoriserede behandlende læge.
Forhold i skadetilfælde
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm, der
afgør, om sygeledsagelse kan dækkes. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de
ekstra udgifter, lægeerklæringen eller dødsattesten til Tryg.
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340

Erstatningsperson

341

Hvad er dækket
Forsikringen dækker udgifter til udsendelse af en anden person til erstatning for
forsikrede, hvis forsikrede bliver alvorlig syg*, kommer alvorligt til skade* eller afgår ved
døden.
Omfatter ansatte, trænere og frivillige ledere.

342

Hvad er ikke dækket
Indkaldelse af aktive idrætsudøvere (reserver).
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

343

Erstatning

343.10 Forsikringen dækker:
- Nødvendige udgifter til transport*.
- Nødvendige udgifter til hotel og forplejning*.
343.20 Det er en betingelse for erstatning, at:
- Sygdommen/tilskadekomsten* medfører indlæggelse eller arbejdsfravær og lign. i
mindst 5 dage eller
- Forsikrede transporteres hjem.
- Der fremskaffes en lægeerklæring på forsikredes sygdom/tilskadekomst* eller
dødsattest fra den lokalt autoriserede behandlende læge.

Forhold i skadetilfælde
Enhver situation, hvor udsendelse af erstatningsperson kan blive aktuel, skal omgående anmeldes
til Tryg Alarm, der afgør, om erstatningsperson kan dækkes.
Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de afholdte udgifter, lægeerklæringen eller
dødsattesten til Tryg.
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400

Personlig økonomisk sikkerhed

410

Bagageforsinkelse

411

Hvad er dækket
Forsikringen dækker:
- Hvis indskrevet bagage* er forsinket mere end 4 timer i forhold til forsikredes ankomst til
et bestemmelsessted uden for bopælslandet.
- Hvis indskrevet bagage* er forsinket i mere end 24 timer i forhold til forventet hjemkomst
til bestemmelsesstedet i bopælslandet, når forsikrede skal begynde en ny udlandsrejse
inden 24 timer efter forventet hjemkomst til bopælslandet. Det er en betingelse, at denne
udlandsrejse er bestilt, før forsinkelsen indtraf.

412

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen* er indleveret til et andet transportmiddel, end det
forsikrede rejste med.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

413

Erstatning

413.10 Forsikringen dækker med 2.145 kr. pr. forsikret person pr. forsikringsbegivenhed.
413.20 Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har modtaget et bagagebevis for den
indskrevne bagage*.
Forhold i skadetilfælde
Efter hjemkomsten sendes dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (P.I.R. – Property
Irregularity Report), flybillet og rejseplan, bagagebevis og dokumentation for, hvornår bagagen* er
modtaget retur, og de originale regninger for indkøbene* til Tryg.
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420

Forsinket fremmøde

421

Hvad er dækket
Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan gennemføre rejsen som planlagt, fordi
forsikrede uforskyldt, og uden at det kunne forudses, møder for sent til et offentligt
transportmiddel eller et transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør*. Hvis forsikrede
benytter et privat transportmiddel frem til et offentligt transportmiddel eller til et
transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør*, er det en betingelse, at forsinkelsen
skyldes et uheld, som har medført assistance fra et redningsselskab.

422

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke er indlagt rimelig tid til at skifte mellem to
transportmidler. Ved flytransport er det den officielle minimum transfertid, som
luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller, der betragtes som rimelig tid.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

423

Erstatning
Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport*, hotel og forplejning* i
forbindelse med indhentning af den fastlagte rejserute.

Forhold i skadetilfælde
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm, der
afgør, om erstatning kan udbetales. Tryg kan være behjælpelig med at arrangere transport*, hotel*
mv. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de afholdte udgifter og den oprindelige
rejseplan til Tryg.
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430

Overfald

431

Hvad er dækket
Forsikringen dækker, hvis tredjemand forsætligt forvolder, forsikrede en personskade.

432

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke skade, som tilføjes forsikrede af en medforsikret*.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

433

Erstatning

433.10 Erstatningen for overfald svarer til det beløb, som en ansvarlig skadevolder efter dansk
retspraksis og dansk erstatningsansvarslov skulle have betalt i erstatning ved en
tilsvarende skade med op til 728.272 kr. for hver forsikret person.
433.20 Det er en betingelse for erstatning, at overfaldet anmeldes til nærmeste politimyndighed.
Forhold i skadetilfælde
Dokumentation for anmeldelse til nærmeste politi, lægeerklæring og eventuelt navne på vidner
sendes til Tryg

Side 17 af 38

Forsikringsbetingelser 654

Idrætsrejseforsikring – DIF/DGI

440

Ansvar for skade på lejet bolig

441

Hvad er dækket
Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson pådrager sig et erstatningsansvar
for skade på:
- Inventar i lejet bolig*, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt.
- Bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede
dele er i forsikredes varetægt.

442

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
- Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde.
- Skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et
videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden
for kontraktforhold.
- Skade forvoldt af dyr.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

443

Erstatning

443.10 Forsikringen dækker op til 2.000.000 kr. pr. begivenhed. Forsikringssummen danner
højeste grænse for Trygs forpligtelse efter en enkelt begivenhed, selv om ansvaret
pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer i Tryg.
443.20 Ud over forsikringssummen godtgøres renter og omkostninger i forbindelse med afgørelse
af erstatningsspørgsmålet, forudsat at de er accepteret af Tryg.
443.30 Tryg er ikke bundet af, at forsikrede anerkender erstatningspligten eller godkender
erstatningskravet uden Trygs accept.
443.40 Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker.
Forhold i skadetilfælde
Efter hjemkomsten sendes en beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på skadelidte og
eventuelt navne på vidner, opgørelse over de dokumenterede krav og eventuelt politianmeldelse til
Tryg.
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450

Sikkerhedsstillelse

451

Hvad er dækket
Forsikringen stiller* i forbindelse med private tvister* sikkerhed* for:
- Betaling af forsikredes omkostninger til advokat.
- Krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav, der er rejst mod forsikrede.
- Betaling for frigivelse af forsikrede eller forsikredes ejendele.

452

Hvad er ikke dækket
Forsikringen stiller* ikke sikkerhed* ved:
- Tvister*, der er knyttet til forsikredes erhvervs- eller arbejdsforhold.
- Tvister* om kontraktforhold.
- Straffesager med undtagelse af færdselssager.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

453 Erstatning
453.10 Forsikringen stiller sikkerhed* med indtil 100.000 kr. pr. tvist*.
453.20 Sikkerhedsstillelsen* betragtes som et rentefrit lån, som tilbagebetales til Tryg ved
sikkerhedsstillelsens* frigivelse.
453.30 Bliver sikkerhedsstillelsen* beslaglagt, som følge af forsikredes manglende betaling af
idømt bøde eller erstatning, af forsikredes manglende fremmøde til retsmøde eller hvis
forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen* som et rentefrit lån, som tilbagebetales til Tryg straks ved sikkerhedsstillelsens*
beslaglæggelse.
Forhold i skadetilfælde
Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Dokumentation sendes til Tryg.
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500

Ulykke

510

Varigt mén

511

Hvad er dækket

511.10 Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde*, og giver ret til erstatning i tilfælde af varigt
mén på 5 % eller derover.
511.20 Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet* kan bestemmes.
511.30 Méngraden kan højst være 100 % pr. ulykkestilfælde* pr. person. Méngraden fastsættes
efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Det er altid den på afgørelsestidspunktet
gældende vejledende méntabel, der anvendes ved erstatningsfastsættelsen. Méngraden
fast-sættes uden hensyn til forsikredes erhverv og sociale situation.
Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på
grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv
og sociale situation.
512

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- Manglende årsagssammenhæng. For at opnå dækning skal der være
årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet* og skaden.
Ved vurderingen bliver der blandet andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at
forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/
forklare skaden.
- Gener svarende til et i forvejen bestående mén eller en lidelse, herunder degenerativ
forandring, uanset om den ikke tidligere har været symptomgivende. Endvidere kan
dette forhold ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén eller
en sådan lidelse ikke eksisterede.
- Følger af ulykkestilfælde*, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller
sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse).
- Forværring af et ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilstedeværende eller en
tilfældigt tilstødende sygdom.
- Skader på kroppen som følge af nedslidning.
- Skader på kroppen, der ikke er pludselig.
- Mén som følge af overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved
ulykkestilfældet*.
- Skade, der skyldes smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre
mikroorganismer eller lignende.
- Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin.
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- Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været
udsat for fare for personskade.
- Følger efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et
dækningsberettiget ulykkestilfælde*.
- Skader sket i forbindelse med fødsler.
- Ulykkestilfælde*, der rammer forsikrede under transport i et ikke nationalitetsbetegnet
luftfartøj.
- Udgifter til undersøgelser, konsultationer, læge- og hospitalsbehandling.
- Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.
513

Erstatning

513.10 Den valgte forsikringssum ved varigt mén for hver forsikret person, fremgår af policen.
513.20 Ménets omfang, afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af
forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et
engangsbeløb.
513.30 Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på
ulykkestidspunktet.
513.40 Erstatning udbetales til den forsikrede, medmindre andet er aftalt, jf. dog afsnit 513.50.
513.50 For børn under 18 år gælder, medmindre andet er aftalt med Tryg, at erstatning
vedrørende børn udbetales til forældrene*. I tilfælde af disses død tilfalder erstatningen
det forsikrede barn og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af
umyndiges midler.
Er forsikrede fyldt 18 år på udbetalingstidspunktet, tilfalder erstatningen forsikrede.
513.60 Til brug for vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen, og en eventuel
erstatnings størrelse, kan Tryg kræve lægeundersøgelse i bopælslandet. Tryg betaler for
den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i
forbindelse med lægeundersøgelsen.
514

Voldgift

514.10 Hvis der er uenighed om den af Tryg fastsatte méngrad, kan både forsikrede og Tryg
forlange spørgsmål om méngradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen.
Arbejdsskadestyrelsens afgørelse er bindende for begge parter.
514.20 Den af parterne, der ønsker spørgsmålet om méngraden forelagt Arbejdsskadestyrelsen,
betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen, herunder udgifter til
yderligere lægeerklæringer.
514.30 Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af Tryg fastsatte méngrad til fordel for forsikrede,
betales omkostningerne af Tryg.
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515

Genoptagelse

515.10 Når en sag er afsluttet, kan den senere genoptages på forsikredes anmodning.
515.20 Genoptagelse kræver lægelig dokumentation for, at følgerne efter ulykkestilfældet* er
blevet forværret. Udgifterne til fremskaffelse af denne lægelige dokumentation betales af
forsikrede.
515.30 Hvis Tryg beslutter at genoptage sagen, betales udgifterne til den lægelige dokumentation
af Tryg.
Forhold i skadetilfælde
Efter hjemkomsten sendes lægeerklæringen til Tryg.

Side 22 af 38

Forsikringsbetingelser 654

Idrætsrejseforsikring – DIF/DGI

520

Dødsfald

521

Hvad er dækket
Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et
ulykkestilfælde*, når dødsfaldet sker inden for et år efter ulykkestilfældet*.

522

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke dødsfald, der skyldes:
- Naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt.
- Følge af ulykkestilfælde*, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller
sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse).
- Forværring af et ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt
tilstødende sygdom.
- Smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lignende.
- Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin.
- Følge efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et
dækningsberettiget ulykkestilfælde*.
- Fødsel.
- Overbelastning af kroppen.
- Ulykkestilfælde*, der rammer forsikrede under transport i et ikke nationalitetsbetegnet
luftfartøj.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

523

Erstatning

523.10 Den valgte forsikringssum ved dødsfald som følge af et ulykkestilfælde* fremgår af
policen.
523.20 Er forsikrede under 18 år gives alene et beløb på 20.000 kr. til begravelseshjælp.
523.30 Erstatning betales til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til reglerne i
Forsikringsaftaleloven, medmindre andet skriftligt er meddelt Tryg, eller policen er
påtegnet herom. Nærmeste pårørende er ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades,
børn eller hvis sådanne ikke findes, da arvinger.
523.40 Er der tidligere i forbindelse med samme ulykkestilfælde* udbetalt erstatning for varigt
mén, fratrækkes dette beløb forsikringssummen ved dødsfald.
Forhold i skadetilfælde
Dødsfald skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Dødsattesten sendes til Tryg. Tryg har ret til at
forlange obduktion af forsikrede.
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530

Tandskade

531

Hvad er dækket
Forsikringen dækker tandskade som følge af et ulykkestilfælde*. Forsikringen dækker i
samme omfang skader på tandprotese, hvis protesen bliver beskadiget, mens den er
placeret i munden.

532

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- Udgifter, der kan betales af anden vej, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring.
- Tandskade opstået ved tygning. Dette gælder uanset årsagen til tandskaden.
- Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet
repareret via forsikringen.
- Følgeudgifter efter ulykkestilfælde*, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandager,
bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende.
- Følger efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et
dækningsberettiget ulykkestilfælde*.
- Udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet*.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

533

Erstatning

533.10 Rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter et ulykkestilfælde*.
533.20 Hvis ulykkestilfældet* er sket inden forsikrede er fyldt 18 år, dækker forsikringen udgifter til
behandling, der foretages inden forsikrede fylder 25 år.
533.30 Det er en betingelse for erstatning, at behandlingen er godkendt af Tryg, inden den
påbegyndes. Undtaget herfra er dog akutte nødbehandlinger.
534

Nedsættelse af erstatningen

534.10 Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis tandens/tændernes og alle former for
protesers tilstand var forringet inden ulykkestilfældet*, fx som følge af sygdom,
genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller anden sygdom i tænderne
og de omgivende knogler.
534.20 Hvis nabotænder til den beskadigede tand mangler eller er svækkede som nævnt i afsnit
534.10, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af
en sund tand.
Forhold i skadetilfælde
Efter hjemkomsten sendes erklæringen fra tandlægen til Tryg.
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600

Redningshjælp

610

Eftersøgning og redning

611

Hvad er dækket
Forsikringen dækker:
- Eftersøgning af forsikrede inden for en radius af 50 km fra det sted, forsikrede sidst er
blevet set.
- Redning af forsikrede, når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt.

612

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt
arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver.
- Eftersøgning i forbindelse med kidnapning eller kapring, se dog Frihedsberøvelse, afsnit
800.
- Eftersøgning og redning nord for polarcirklen eller på Sydpolen.
- Eftersøgning igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle de
pårørende, hvor forsikrede opholder sig, eller fordi familien eller andre ønsker kontakt
med forsikrede.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

613

Erstatning

613.10 Forsikringen dækker eftersøgning og redning i op til 14 dage med op til 145.653 kr. pr.
forsikret person, i alt op til 436.964 kr. pr. begivenhed for de forsikrede tilsammen.
613.20 Der er en selvrisiko på 10 % af de dækningsberettigede omkostninger, dog minimum
2.500 kr.
613.30 Det er en betingelse for erstatning, at:
- Forsikrede har været væk i mere end 24 timer.
- Begivenheden er anmeldt til det lokale politi, og at igangsættelse af eftersøgning og
redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske
Udenrigsministerium.
- Tryg Alarm på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning
samt omfanget heraf.

Forhold i skadetilfælde
Begivenheden skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Dokumentation for anmeldelse til lokal
offentlig myndighed sendes til Tryg.
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620

Evakuering og ufrivilligt ophold

621

Hvad er dækket
Forsikringen dækker udgifter til evakuering eller til forsikredes ufrivillige ophold:
- Hvis der udbryder eller er overhængende fare for krig, krigslignende tilstande,
naturkatastrofer eller epidemi.
- Hvis der opstår situationer, der må betragtes som terrorisme*, eller der er
overhængende fare for terrorisme*.

622

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- Indrejse til et land/område, hvor Det Danske Udenrigsministerium allerede har anbefalet
eller iværksat evakuering.
- Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder, fonde el.lign.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

623

Erstatning

Evakuering
623.10 Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport* hjem til bopælslandet, hvis
Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution har
konstateret og dokumenteret hændelsen efter følgende forudsætninger:
- Når Det Danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, skal forsikrede følge
anvisningerne derfra, så forsikrede kan blive evakueret ved første givne lejlighed.
- Når Det Danske Udenrigsministerium ikke tager initiativ til evakuering, kan evakuering
ske efter aftale med Tryg. Aftale om hjemrejse kan ske, når situationen er opstået i det
område, hvor forsikrede opholder sig og færdes i, og hvor det må vurderes, at det vil
være forbundet med markant øget risiko eller usikkerhed, fortsat at opholde sig eller
færdes der.
Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt,
at følge Det Danske Udenrigsministeriums opfordring til at lade sig evakuere.
Ufrivilligt ophold
623.20 Hvis det ikke er muligt at komme ud af landet, umiddelbart efter, at det er aftalt, at
evakuering fra området skal ske, fordi de offentlige myndigheder på stedet har lukket for
ud- og/eller indrejse til landet, dækker forsikringen transport* til nærmeste destination, der
af de offentlige myndigheder på stedet og Det Danske Udenrigsministerium betragtes som
et sikkert opholdssted.
Transport* til bopælslandet vel herefter ske ved første givne lejlighed efter, at det igen er
muligt at rejse ud af landet.
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623.30 Forsikrede, der opholder sig i det land, der er ramt af en situation, som nævnt i afsnit 621,
men som ikke selv direkte er berørt af situationen, vil være dækket af forsikringen, hvis
det ikke er muligt at rejse ud af landet igen som planlagt i henhold til rejseplanen, fordi de
offentlige myndigheder har lukket for ud- og/eller indrejse til landet.
Forsikringen dækker ekstra udgifter som nævnt i afsnit 623.40 fra det tidspunkt, hvor
forsikrede oprindeligt skulle have været rejst hjem i henhold til den oprindelige rejseplan.
Transport* til bopælslandet vil herefter ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er
muligt, at rejse ud af landet.
623.40 Under det ufrivillige ophold dækker forsikringen dokumenterede og afkrævede ekstra
udgifter i indtil 3 måneder til:
- Forplejning* med indtil 1.165 kr. pr. forsikret person pr. påbegyndt døgn.
- Ophold* og transport* med indtil 116.523 kr. pr. forsikret person.
Evakuering for egen regning
623.50 I tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker udgifter til evakuering eller ufrivilligt ophold, fordi
det er vurderet, at det ikke er forbundet med forøget risiko for forsikrede, fortsat at
opholde sig på stedet, kan Tryg tilbyde forsikrede hjælp til, for egen regning, at komme
væk fra området, fordi forsikrede er utryg ved at opholde sig der.
Forsikrede kan få hjælp til ændring eller køb af flybilletter til et tidligere fly end oprindeligt
planlagt eller hjælp til at finde et opholdssted væk fra området, hvorfra ferien kan
fortsættes.
Tryg tilbyder alene administrativ hjælp til ændring eller bestilling af flybilletter eller
hotelværelse. De omkostninger, der er forbundet hermed, betales af forsikrede selv.
Forhold i skadetilfælde
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm.
Tryg kan være behjælpelig med at arrangere transport*, ophold* mv.
Transportmuligheder kan være begrænset i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande.
Tryg er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang en transport* kan foregå, men vil i de tilfælde, hvor hjælp
er nødvendig, samarbejde med Det Danske Udenrigsministerium, rejseselskabet el.lign.
Hvis Tryg ikke kan anvise en hjemrejseplan til evakueringen inden for 12 timer efter, at det er
besluttet, at evakuering skal ske, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen.
Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de afholdte udgifter til Tryg.
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630

Krisehjælp

631

Hvad er dækket

631.10 Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed har medført en
psykisk krise som følge af:
- Røveri*, overfald, ulykke, brand*, eksplosion eller indbrud.
- Eftersøgnings- og redningsaktioner.
631.20 Desuden dækker forsikringen krisehjælp ved udbrud af krig, krigslignende tilstande,
terroraktioner, naturkatastrofer eller epidemier.
632

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke krisehjælp, hvis:
- Forsikrede rejser ind i et land/område, hvor Det Danske Udenrigsministerium allerede
har anbefalet eller iværksat evakuering.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

633

Erstatning

633.10 Forsikringen dækker nødvendige udgifter til:
- Psykologisk krisehjælp til forsikrede og medforsikrede* på stedet.
- Forsikredes egenandel af lægeordineret psykologbehandling efter hjemkomst til
Danmark med op til 14.566 kr.
- Telefonisk krisehjælp til forsikredes ægtefælle/samlever*, børn, forældre og søskende,
der enten opholder sig i bopælslandet eller er med på rejsen.
- Transport* og nødvendige udgifter til hotel og forplejning* i op til 5 døgn for 2 personer,
der rejser ud til forsikrede, hvis Trygs læge vurderer, at forsikrede har behov for
personligt fremmøde af forsikredes ægtefælle/samlever*, børn, forældre eller søskende.
633.20 Det er en betingelse for erstatning:
- At behandling hos psykolog i Danmark påbegyndes senest 4 uger efter hjemkomst, at
behandlingen sker efter aftale med Trygs læge, og at der samtidig ydes tilskud fra Den
Offentlige Sygesikring i Danmark.
- For nødvendige udgifter til transport*, hotel og forplejning*, at der ikke samtidig gøres
brug af dækning for Tilkaldelse, afsnit 320.
Forhold i skadetilfælde
Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm, der
afgør, om erstatning kan udbetales. Tryg kan være behjælpelig med at arrangere transport*,
ophold* mv. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for afholdte udgifter til Tryg.
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700

Bagage, privatansvar og retshjælp

710

Bagage

711

Hvad er dækket
Forsikringen dækker ved:
- Brand*, lynnedslag, eksplosion, vandskade*, indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, ran* eller
røveri* af bagagen*.
- Bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage*.
- Bortkomst og beskadigelse af bagage* som følge af en hændelse, der er dækket under
dækningen Evakuering og ufrivilligt ophold, afsnit 620.

712

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- Private ejendele som tilhører den rejsende.
- Motorkøretøjer, campingvogne, både (herunder surfbrætter), cykler og andre transport
midler samt tilbehør til disse.
- Simpelt tyveri* fra uaflåste motorkøretøjer, campingvogne, lystfartøjer eller telte.
- Glemte, tabte, forlagte eller efterladte genstande.
- Skade, som skyldes mangelfuld emballage samt almindelig ramponering af kufferter og
anden bagage*.
- Skade, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker.
- Skade som følge af langsom udsivning af væske fra vand-, varme- eller afløbsrør i
bygning.
- Skade på bagage*, mens den er indleveret til et andet transportmiddel end det,
forsikrede rejste med.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

713

Erstatning

713.10 Forsikringen dækker med op til 81.358 kr. pr. forsikret person.
713.20 Rede penge, rejsechecks, billetter og værdipapirer erstattes kun ved brand*, lynnedslag,
eksplosion, indbrudstyveri*, ran* eller røveri*, og med op til 20.341 kr. pr. forsikret person.
713.30 Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende erstattes kun ved brand*, lynnedslag,
eksplosion, indbrudstyveri*, ran* eller røveri*.
713.40 Tyveri fra aflåst motorkøretøj, campingvogn, lystfartøj eller telt erstattes med op til 50% af
forsikringssummen.
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713.50 En enkelt ting med tilhørende udstyr (fx bærbar pc og mobiltelefon) erstattes med op til
50 % af forsikringssummen.
713.60 Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger, IT-programmer og lignende
erstattes kun med prisen for råmaterialet, kassetten, disketten, CD’en eller lignende
elektroniske lagringsmedier.
713.70 Tryg kan vælge selv at foranledige de beskadigede effekter repareret, eller kan udbetale
et beløb svarende til, hvad det koster at få tingene repareret.
713.80 For stjålne eller totalskadede ting, der er indkøbt som nye inden for de sidste 2 år, ydes
en erstatning svarende til, hvad det koster at anskaffe nye tilsvarende ting
(nyværdierstatning).
713.90 For stjålne eller totalskadede ting, der er mere end 2 år gamle, ydes en erstatning
svarende til, hvad det koster at genanskaffe tingene med fradrag for værdiforringelse
(dagsværdierstatning).
713.100 Det er en betingelse for erstatning:
- Ved brand*, lynnedslag, eksplosion og vandskade, at forsikrede skaffer dokumentation
for anmeldelse til politi eller redningsselskab.
- Ved indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, ran* eller røveri*, at forsikrede har anmeldt forholdet
til den lokale politimyndighed.
- Ved simpelt tyveri* fra aflåst motorkøretøj, campingvogn, lystfartøj eller telt, at der er
synligt tegn på voldeligt opbrud.
- At skaden omgående anmeldes til transportselskabet, hvis skaden er sket, mens
bagagen* har befundet sig i transportselskabets varetægt.
- At det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at forsikrede har haft de stjålne eller
beskadigede ting i sin besiddelse. Herudover skal tingenes alder og genanskaffelsespris
kunne dokumenteres eller sandsynliggøres. Hvis forsikrede ikke kan dokumentere eller
sandsynliggøre sit krav, forbeholder Tryg sig ret til at afvise erstatningskravet eller
skønsmæssigt at fastsætte erstatningen.
Forhold i skadetilfælde
Dokumentation i form af anmeldelse til politi eller transportselskab og dokumentation for alder og
værdi af de stjålne/beskadigede ting sendes til Tryg.
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720

Privatansvar

721

Hvad er dækket
Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson forvolder person- eller tingskade
og derved pådrager sig et erstatningsansvar.

722

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
- Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde.
- Skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et
videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden
for kontraktforhold.
- Skade på eller tab af dyr og ting, som forsikrede, har til lån, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring, bearbejdning, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af
anden grund har i sin varetægt.
- Skader på eller tab af ting, der tilhører forsikrede.
- Skader, der er forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingvogn, luftfartøj og
søfartøj, der er over 5,5 meter langt, og hvis motorkraft overstiger 5 hk.
- Skade forvoldt af dyr.
- Skade, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

723

Erstatning

723.10 Forsikringen dækker med op til 10.000.000 kr. ved personskade og 5.000.000. kr. ved
tingskade. Disse summer danner højeste grænse for Trygs forpligtelse ved en enkelt
forsikringsbegivenhed, selv om ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en
eller flere policer i Tryg.
723.20 Ud over forsikringssummen godtgøres renter og omkostninger i forbindelse med afgørelse
af erstatningsspørgsmålet, forudsat at de er accepteret af Tryg.
723.30 Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker.
723.40 Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede ikke anerkender erstatningspligten eller
godkender erstatningskravet uden Trygs accept. Tryg bestemmer i øvrigt sagens
behandling.
Forhold i skadetilfælde
Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Efter hjemkomsten sendes en
beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på skadelidte og eventuelt på vidner, en
opgørelse over de dokumenterede krav fra skadelidte og eventuelt politirapport til Tryg.
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730

Retshjælp

731

Hvad er dækket
Forsikringen dækker udgifter til retshjælp, hvis forsikrede har søgt bistand hos en advokat,
som har påtaget sig sagen. Forsikringen dækker i henhold til Forsikring og Pensions
”Almindelige betingelser for retshjælp for familieforsikringer med indbodækning” dog med
følgende afvigelser:
- Forsikringen dækker alene i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, der er udsprunget
af private tvister* opstået under rejsen, og som direkte vedrører forsikrede.
- Hvis forsikrede skal deltage i en retssag i udlandet, og afhøringen ikke kan finde sted i
bopælslandet, dækker forsikringen nødvendige udgifter til transport*, hotel og
forplejning*. Det er en betingelse, at forsikrede er indkaldt til afhøring som part eller
vidne, at forsikrede efter Trygs skøn har en retlig interesse i at møde op, og at
udgifterne ikke erstattes fra anden side.
- De fuldstændige forsikringsbetingelser kan rekvireres hos Tryg eller Forsikringsoplysningen.

732

Hvad er ikke dækket
De undtagelser, der er anført i Forsikring og Pensions ”Almindelige betingelser for
retshjælp for familieforsikringer med indbodækning”, gælder også for nærværende
dækning. Undtagelsen vedrørende rejseomkostninger i de nævnte betingelser gælder dog
ikke.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

733

Erstatning

733.10 Forsikringen dækker med indtil 200.000 kr.
733.20 Der er en selvrisiko på 10% af de dækningsberettigede omkostninger, dog minimum
2.500 kr.
Forhold i skadetilfælde
Kravet om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten
anmelder derefter forsikringsbegivenheden til Tryg.
Forhold i skadetilfælde
Tryg Alarm skal underrettes straks efter kidnapningen eller kapringen. Dokumentation til brug for
udbetaling af lønkompensation og anden dokumentation for afholdte udgifter sendes til Tryg.
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900

Afbestilling

910

Hvad er dækket
Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan rejse på grund af:
- At forsikrede bliver akut syg*/kommer til skade og bliver indlagt på hospital.
- At Trygs læge vurderer, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre forsikredes
akutte sygdom* eller tilskadekomst væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt.
- At Trygs læge vurderer, at forsikredes almene tilstand er akut forværret, så det er
urimeligt at rejse.
- At forsikrede afgår ved døden.
- At forsikredes ægtefælle/samlever*, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre,
svigerforældre, bedsteforældre, søskende, svogre eller svigerinder dør eller bliver akut
alvorligt syg*/kommer alvorligt til skade* og bliver indlagt på hospital i bopælslandet.
- At forsikrede af medicinske årsager ikke er i stand til at modtage en vaccination, som
pludseligt og uforudsigeligt indføres som et krav for indrejse i det land, som forsikrede
skal rejse til.
- At forsikrede ikke består sin eksamen ved en højere videregående
uddannelsesinstitution, og at forsikrede derfor skal til reeksamination. Det er en
betingelse, at forsikrede er studieaktiv, at virksomheden har planlagt og købt rejsen før
tidspunktet for den ikke beståede eksamen, og at forsikrede skal til reeksamination i
rejseperioden eller inden for to uger efter den planlagte hjemkomstdato.
- Brand*, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud* i forsikredes private bolig eller i den
virksomhed, som har tegnet forsikringen, og som forsikrede er ejer eller leder af,
umiddelbart inden afrejse, hvis der foreligger en politianmeldelse.
Desuden dækker forsikringen, hvis forsikrede ikke kan rejse på grund af:
- At der opstår eller er overhængende fare for en af følgende hændelser i det
land/område uden for bopælslandet, som der er bestilt og betalt rejse til:
- Krig eller krigslignende tilstande.
- Terrorisme*.
- Naturkatastrofer.
- Epidemi.
Forsikringen dækker, hvis Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller
lignende institution har konstateret og dokumenteret hændelser efter følgende
forudsætninger:
- Når Det Danske Udenrigsministerium fraråder indrejse eller allerede har anbefalet
evakuering.
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- Når Det Danske Udenrigsministerium ikke direkte fraråder indrejse eller har taget initiativ
til evakuering, kan rejsen afbestilles efter aftale med Tryg. Aftale om afbestilling af
rejsen kan ske, når situationen er opstået i det område, hvor forsikrede skal opholde sig
og færds i, og hvor det må vurderes, at det vil være forbundet med markant øget risiko
eller usikkerhed for forsikrede, at opholde sig eller færdes der.
Det er en betingelse for erstatning, at beslutningen om afbestilling først træffes
umiddelbart inden afrejse.
Særlig udvidelse:
Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan
kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses hvis en turnering, stævne eller
lignende aflyses af arrangøren. Desuden dækkes afbestilling, hvis det oprindelige
sportslige formål med den planlagte idrætsrejse er bortfaldet før rejsens begyndelse.
911

Hvad er ikke dækket
Forsikringen dækker ikke:
- Hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt, før forsikringen træder i kraft.
- Hvis forsikredes sygdom/tilskadekomst i de sidste 2 måneder inden forsikringen træder i
kraft ikke var i en stabil god fase*, jf. afsnit 104.20.
- Hvis forsikrede har afslået lægelig behandling af sygdom/tilskadekomst, eller hvis
lægelig behandling er opgivet.
- Fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter svangerskabets 35. uge.
- Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende.
Se også de generelle undtagelser i afsnit 112.

912

Erstatning

912.10 Ved en dækningsberettiget skade kan medforsikrede* også afbestille rejsen.
912.20 Forsikringen dækker det beløb, som en rejsearrangør* kan kræve betalt eller det beløb,
der er betalt til en rejsearrangør*, og som ikke kan refunderes.
912.30 Forsikringen dækker med op til 67.797 kr. pr. rejse tilsammen for de personer, der
afbestiller rejsen.
Forhold i skadetilfælde
Ethvert krav om erstatning skal straks anmeldes til Tryg Alarm, så snart forsikrede bliver bekendt
med, at rejsen ikke kan gennemføres. Som dokumentation vedlægges originale bilag fra
rejsearrangøren* og lægeerklæring eller dødsattest, politianmeldelse mv.
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9999 Ordforklaring
Ordforklaringerne er en del af betingelserne og gælder uanset hvilken sproglig form af ordet/
udtrykket, der bliver anvendt.
Akut syg/sygdom
Ved ”akut syg/sygdom” forstås en sygdom, der opstår pludseligt i forsikringsperioden. Det er en
betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer, før forsikringen er trådt i kraft, jf. afsnit 104.
Akut tandbehandling
Ved ”akut tandbehandling” forstås behandling, som er nødvendig at foretage med det samme.
Specialbehandling, krone og lignende kan kun udføres efter særlig aftale med Tryg.
Alvorlig sygdom/tilskadekomst
Ved ”alvorlig sygdom/tilskadekomst” forstås, at sygdommen eller tilskadekomsten kan medføre
omfattende varige mén, eller patientens tilstand er ustabil eller livstruende.
Bagage
Med ”bagage” forstås ejendele, som forsikrede har med sig på rejsen som håndbagage eller
indskrevet bagage. Forsikredes private ejendele er ikke omfattet.
Brand
Ved ”brand” forstås en løssluppen og flammedannende ild, som har evne til at sprede sig ved egen
kraft.
Europa
Ved ”Europa” forstås det geografiske Europa, de mellemøstlige og afrikanske lande med kyster til
Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Grønland og Færøerne er også
omfattet.
Farlig sport
Ved ”farlig sport” forstås træning eller deltagelse i motor-, knallert-, cykel- eller racerbådsløb af
enhver art, boksning og andre selvforsvars- og kampsportsgrene, elastikspring (bungy jump),
faldskærmsudspring, drageflyvning, kunstflyvning, paragliding, ultralightflyvning, rafting, dykning
med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr eller udøvelse af andre sportsgrene, som kan
sidestilles med de nævnte.
Forældre
Ved ”forældre” forstås biologiske forældre eller adoptivforældre. Barnet skal være tilmeldt
Folkeregistret på forældrenes helårsadresse.
Hotel og forplejning
Ved udgifter til ”hotel og forplejning” forstås dokumenterede nødvendige udgifter til et
mellemklasse hotel og almindelig forplejning, inklusive drikkevarer.
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Indbrudstyveri
Ved ”indbrudstyveri” forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse for
Trygs erstatningspligt, at der er tydelige spor efter indbruddet. Tyveri fra bil, tog, fly, bus, båd,
campingvogn eller telt regnes ikke for indbrudstyveri.
Indkøb
Ved ”indkøb” forstås nødvendige indkøb af beklædning og toiletartikler.
Lejet bolig
Ved ”lejet bolig” forstås hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, lystfartøj, autocamper og
campingvogn.
Medforsikrede
Ved ”medforsikrede” forstås:
 Personer, som er dækket af nærværende forsikring, og som rejser sammen med forsikrede på
en del af eller på hele rejsen.
 Personer, der har tegnet selvstændig rejseforsikring i Tryg med det formål at rejse sammen
med forsikrede på en del af eller på hele rejsen.
Ved dækningen sygeledsagelse, jf. afsnit 330, forstås medforsikrede også som en person, der er
dækket af samme Idrætsrejseforsikring som forsikrede, og som efter Trygs vurdering opholder sig i
rimelig geografisk afstand fra forsikrede.
Ophold
Ved udgifter til ”ophold” forstås udgifter til leje af hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt,
campingvogn, autocamper, lystfartøj og lignende. Hvis et måltid indgår som en fast del af udgiften,
er dette også dækket.
Opholdssted
Ved ”opholdssted” forstås det sted uden for forsikredes bopæl, hvor forsikrede har sin sidste
overnatning i bopælslandet inden afrejsen til udlandet.
Professionel sport
Ved ”professionel sport” forstås sport, der udøves mod betaling.
Ran
Ved ”ran” forstås tyveri, der er bemærket af den bestjålne eller en anden i det øjeblik, hvor
gerningsmanden tog genstanden, og at der øjeblikkeligt gøres anskrig, eller hvis tyveriet kan
bevidnes af en anden tilstedeværende.
Rejsearrangør
Ved ”rejsearrangør” forstås rejsebureau, transportselskab og udlejer af hotelværelse, lejlighed,
fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, lystfartøj og lignende.

Side 36 af 38

Forsikringsbetingelser 654

Idrætsrejseforsikring – DIF/DGI
Rejse retur
Ved ”rejse retur” forstås en rejse tilbage til det sted, hvor forsikrede skulle have været ifølge den
oprindelige rejseplan.
Røveri
Ved ”røveri” forstås tyveri, der sker ved vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold.
Samlever
Ved ”samlever” forstås en person, der er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede, og
som lever sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold.
Sikkerhedsstillelse
Ved ”sikkerhedsstillelse” forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede eller
dennes ejendele fra tilbageholdelse, foretaget af lokale myndigheder.
Simpelt tyveri
Ved ”simpelt tyveri” forstås tyveri af ting, der befinder sig udendørs, i uaflåst bygning eller lokale,
samt tyveri fra bil, tog, fly, bus, båd, campingvogn eller telt.
Stabil god fase
Ved ”stabil god fase” forstås, at tilstanden har været stationær uden nogen form for ændring,
udvikling eller periodisk forværring som:
 Har krævet kontakt til læge.
 Har medført ændring eller plan om ændring i behandling/medicinering.
 Har medført plan om yderligere undersøgelser, behandling, hospitalsindlæggelse eller lignende.
Sygetransport
Ved udgifter til ”sygetransport” forstås udgifter til ambulance, ambulancefly eller helikopter.
Transportformen bestemmes af Tryg.
Terrorisme
Ved ”terrorisme” forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til – vold eller trussel om
anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen
hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk,
religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en
regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere
handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller
sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.
Transport
Ved udgifter til ”transport” forstås dokumenterede nødvendige udgifter, dog maksimalt udgifter til
rutefly, økonomiklasse.
Tvist
Ved ”tvist” forstås en uenighed af retlig art.
Ulykkestilfælde
Ved ”ulykkestilfælde” forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
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Vandskade
Ved ”vandskade” forstås skade som følge af oversvømmelse, skybrud o.lign. samt pludselig
udstrømning af vand, olie, kølevæske el.lign. fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20
liter eller derover. Når skaden sker i lejet bolig* forstås ”vandskade” også som frostsprængninger i
utilstrækkeligt opvarmet lokale, påfyldning og aftapning af olietank eller andre beholdere,
opstigning af grund- eller kloakvand, væske fra nedløbsrør eller tagrender, bygge- og
reparationsarbejde.
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