
 

HF FORSIKRING G/S 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: HF FORSIKRING G/S      FT-nr. : 50140 Produkt : Single-årsrejseforsikring  
 Danmark 
 

Single-årsrejseforsikringens forsikringsbetingelser findes på HF FORSIKRINGS hjemmeside og fremsendes sammen med 
policen når forsikringen er tegnet. De findes ligeledes sammen med policen, når du er logget ind med din nemid på mine sider 
(hf.forsikring.dk/minesider/logon). 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Single-årsrejseforsikring som dækker den sikredes private ferierejser og studierejser af op til 30 dages varighed. Den sikrede fremgår 
af policen med navn og cpr.nr. Forsikringen tegnes sammen med familieforsikringen eller familiens basisforsikring II.  

 

 

Hvad dækker den? 
 
 Sygdom/tilskadekomst,dødsfald og    

           hjemtransport. 
 Hjemkaldelse. 
 Tilkaldelse. 
 Sygeledsagelse. 
 Erstatningsrejse. 
 Ferieboligsikring. 
 Forsinket fremmøde på hele rejsen. 
 Eftersøgning og redning. 
 Evakuering og ufrivilligt ophold. 
 Krisehjælp. 
 Tandbehandling/fysioterapi eller kiropraktik. 
 Bagageforsinkelse. 
 Sikkerhedsstillelse. 
 Ski- og anden sportsferie – erstatningsrejse. 

    Forsikringen kan udvides til at omfatte  
     afbestillingsforsikring. 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 
 Rejser som de danske myndigheder fraråder. 
 Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyld  

beruselse og lign. 
 Sikredes deltagelse i forskellige aktiviteter. 
 Sygdomme/lidelser, der er opstået før  
         forsikringen er tegnet. 
 Hvis skadelidte gør sig skyldig i assurancesvig 
 Udgifter til behandling af kroniske/eksisterende 

sygdomme, der indenfor de sidste 2 måneder          
før afrejsen har medført hospitalsindlæggel-
se,behandling hos læge eller ændret medici-
nering. 

 Et før rejsen kendt behandlingsbehov. 
 Rekreations- eller kurophold. 
 Rejser af mere end 30 dages varighed. 
 
Jævnfør forsikringsbetingelserne punkt 2,4,5,6. 
 
 
 
 
 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 

! Erstatningssum for behandling og 
hjemtransport kan ialt udgøre maks. kr. 
2.500.000,- pr. rejse. 

! Dækningen for tilkaldelse dækker rimelige 
udgifter til lokaltransport, kost og logi maks.     
kr. 1.250,- pr. person pr. dag i maks. 

! 21 dage. 

! Dækningen for sygeledsagelse dækker 
rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi 
maks.     kr. 1.250,- pr. person pr. dag i maks. 
21 dage. 

! Dækningen for ferieboligsikring dækker maks. 
kr. 6.500,- pr. uge. 

! Dækningen for forsinket fremmøde på hele 
rejsen dækker rimelige udgifter til kost og logi 
maks. kr. 1.250,- pr. dag. 

! Dækningen for eftersøgning og redning 
dækker  maks. kr. 75.000,- pr. begivenhed og 
der er en selvrisiko på 10% af de samlede 
udgifter min. kr. 2.500,-. 

! Dækningen for evakuering og ufrivilligt ophold 
dækker maks. kr. 25.000,- og maks.             
kr. 5.000,- for tab/beskadigelse af bagage. 

! Dækningen for tandbehandling/fysioterapi 
eller kiropraktik dækker smertestillende 
tandbehandling, maks. kr. 5.000,-, dog maks. 
kr. 1.000,- ved tyggeskader. Lægeordineret 
fysioterapi eller kiropraktik med maks. 5 
behandlinger og i alt maks. kr. 5.000,-. 

! Dækningen for bagageforsinkelse dækker 
maks. kr. 1.000,- pr. påbegyndt døgn pr. 
person, dog maks. kr. 5.000,- pr. ferierejse. 

! Dækningen for sikkerhedsstillelse udgør 
maks. kr. 50.000,-. 

! Dækningen for ski- og anden sportsferie – 
erstatningsrejse dækker  forudbetalt ikke 
refunderbar leje af ski- eller andre 
sportseffekter og lign., f.eks. liftkort eller 
planlagte sportsaktiviteter dækkes med maks. 
kr. 2.000,-. 
 

 Jævnfør forsikringsbetingelserne punkt 8.29, 10.5,    
 11.5, 13.8, 14.6, 15.13 og 15.14, 16.15 og  
 16.16,18.12, 19.13, 20.13 og 21.10. 

 
 

 

 



 

Hvor er jeg dækket? 
 
 Årsrejseforsikringen kan tegnes for enten EU/EØS-området eller hele verden. Hvis forsikringen er udvidet med    
       afbestillingsforsikring, dækker den i samme geografiske dækningsområde som årsrejseforsikringen. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 
- I en skadessituation skal sikrede begrænse skaden samt anmelde skaden til selskabet snarest muligt jævnfør  
         fællesbetingelser for alle forsikringsarter punkt 2. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og her efter forfalder præmien enten helårligt, halvårligt, kvartårligt 
eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 5%, ved kvartålig betaling tillægges 8% og ved månedlig betaling tillægges 
10%. Præmien betales via BS eller via indbetalingskort. Ved månedlig betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien 
betales via BS. Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af HF FORSIKRING G/S. Forsikringen træder 
ud af kraft når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller HF FORSIKRING G/S. Forsikringen kan 
ligeledes træde ud af kraft, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør fællesbetingelser for alle forsikringsarter punkt 9.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Forsikringen kan opsiges af sikrede med 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb (hovedforfald). Forsikringen kan 
ligeledes opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned, for dette opkræves et gebyr. Sikrede og selskabet kan i 
forbindelse med en anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør fællesbetingelser for alle 
forsikringsarter punkt 10. 
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