
 



2 

 

Europæiske Udvekslingsforsikring 
Forsikringsbetingelser nr. 9000 
Gældende fra 1. januar 2012 

 

Dækning Beskrivelse Forsikringssum i DKK 

Hjemkaldelse Dækker dine udgifter til 

transport hjem til 

Danmark, Grønland eller 

Færøerne 

 

I tilfælde af at dine pårørende 

bliver syge eller afgår ved 

døden. Samtidig dækkes dine 

transportudgifter tilbage til det 

land, hvor dit 

Udvekslingsophold finder 

sted. 

40.000,00 

Bagage Dækker tyveri af og skade på 

dine medbragte genstande, 

eller genstande som du køber 

under dit Udvekslingsophold 

15.000,00 Selvrisiko 1.500,00 

Privatansvar 

 
 Personskade 

 Tingskade 

Dækker dine udgifter, hvis du, 

som følge af uheld, bliver 

pålagt at betale for skade på 

personer eller ting under dit 

Udvekslingsophold. 

 

10.000.000,00 

 

5.000.000,00 

Retshjælp Dækker dine udgifter, hvis du 

under dit udvekslingsophold 

bliver tvunget til at føre 

retssag i udlandet, samt evt. 

rejseudgifter i den forbindelse. 

75.000,00 

Evakuering Dækker dig hvis det bliver 

nødvendigt at evakuere dig 

under dit udvekslingsophold 

som følge af krig, 

terroraktioner, naturkatastrofer 

og lignende. 

50.000,00 
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KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 

 

Hvem kan tegne forsikringen? 

Forsikringen kan tegnes af personer der har det gule Sundhedskort (er berettiget til ydelser i henhold 

til Lov om offentlig Sygesikring) som afrejser fra Danmark. Samtidig kan forsikringen tegnes af 

grønlændere eller færinger, der afrejser fra Grønland eller Færøerne. 

 

Hvor dækker forsikringen? 

Forsikringen dækker dig i det land, hvor du rejser til under dit Udvekslingsophold. 

 

Hvornår dækker forsikringen? 
Forsikringen dækker dig fra det øjeblik, hvor du forlader din bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne for 

at påbegynde dit Udvekslingsophold. Dækningen ophører ved din hjemkomst til Danmark, Grønland eller 

Færøerne, eller, hvis du forlader Udvekslingsprogrammet før udløb. 

 

Hvis din hjemkomst forsinkes uden din egen skyld, forlænges forsikringsperioden med indtil 48 timer uden 

tillægspræmie. 

 

Hvem er dækket af forsikringen? 

Den eller de personer der står anført på forsikringspolicen ved angivelse af CPR nummer er dækket af 

forsikringen. 

 
Hvornår skal forsikringen købes? 

Du skal købe din forsikring inden du påbegynder dit Udvekslingsophold. 
 
Hvis du får en skade? 

Hvis du får en skade eller får brug for hjælp under dit Udvekslingsophold, kan du kontakte Europæiske 24 

timer i døgnet: 

 

Europæiske Rejseforsikring 

Frederiksberg Allé 3 
1790 København V 
Telefon +45 70109030 eller +45 33252525 
Fax +45 70109040 eller +45 33252500 

 

KAPITEL 2 - FORSIKRINGSBETINGELSER 1 

HJEMKALDELSE 

1.0 Forsikringssum – DKK 40.000 
 

1.1 Hvem dækkes udgifter for? 

 

Rejseforsikringen dækker dine udgifter. 

 

1.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? 

 

Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du må afbryde rejsen før planlagt som følge af, at der under 

dit Udvekslingsophold opstår 
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a) Akut sygdom eller tilskadekomst blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme 

folkeregisteradresse som dig), børn, papbørn, plejebørn, børnebørn, forældre, papforældre, søskende, 

papsøskende, plejesøskende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerinder og svogre i Danmark, Grønland 

eller Færøerne der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre 

hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn. 

b) Livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt samme 

personkreds som nævnt i 1.2. a) i Danmark, Grønland eller Færøerne. 

 

1.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 

 

a) Rejseforsikringen dækker ekstra rejseudgifter - maksimalt økonomiklasse - til hjemrejse til din 

bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne. 

b) Rejseforsikringen dækker returrejse til fortsættelse af dit Udvekslingsophold, hvis der er mere end 

14 dage tilbage af dit ophold, og hvis du foretager din returrejse senest 3 måneder efter hjemkaldelsen. 

 

1.4 Undtagelser 

 

Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, hvis du kommer hjem mindre end 12 timer fra det 

planlagte hjemkomsttidspunkt. 

 

1.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation 

 

a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse, livstruende akut opstået/ forværring af sygdom/tilskadekomst eller 

dødsfald blandt personer nævnt i pkt. 1.2 a), skal du fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den 

læge eller det hospital, der har tilset din pårørende i Danmark, Grønland eller Færøerne. 

b) Du skal udfylde skadesanmeldelse til Europæiske samt indsende alle øvrige relevante dokumenter, 

herunder lægeerklæring, sygejournaler, dødsattest og originale bilag for udgifter du evt. selv har afholdt. 
Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. 
 
 

 

2 BAGAGE 

 

2.0 Forsikringssum - DKK 15.000,-. 

 
2.1 Selvrisiko 

Der er en selvrisiko på DKK 1.500 ved enhver skade under denne dækning. 

 

2.2 Hvem dækkes udgifter for? 

Dækningen erstatter dine udgifter. 

 
2.3 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? 

Rejseforsikringen omfatter de genstande, du medbringer på rejsen eller køber under dit ophold, 

herunder bagage, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort og pas. Dækning for rejsechecks er begrænset 

- se pkt. 2.6 a). 

 

2.4 Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen? 
Rejseforsikringen omfatter ikke 
a) kontanter og værdipapirer, 
b) genstande, der bruges i erhvervsmæssigt henseende, 
c) kontaktlinser eller proteser, 
d) motor- og påhængskøretøjer, møbler, tv apparater, symaskiner, køleskabe, både, surfbrætter, 

windsurfere samt tilbehør til disse. 
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2.5 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? 
Rejseforsikringen dækker 
a) al form for tyveri og beskadigelse, 
b) bortkomst af indskreven bagage - bagage anses først for bortkommet, når transportøren 

oplyser, at eftersøgning er stoppet, og bagagen ikke er fundet. 

c) en selvrisiko samt bonustab ved en dækningsberettiget skade, der ligeledes er dækket af din 

indboforsikring. 

 
2.6 Begrænsninger 
a) Rejsechecks dækkes med op til DKK 1.000, og kun i tilfælde af tyveri fra aflåst bolig eller 

sikkerhedsboks, eller tyveri hvor rejsecheckene bæres på/af dig. 

b) Under flytransport er fotoudstyr, videoudstyr, pc-udstyr, mp3 afspillere, solbriller, musikudstyr, 

mobiltelefoner og smykker alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage. 

 

2.7 Undtagelser 
Rejseforsikringen dækker ikke 
a) glemte, tabte eller forlagte genstande, 
b) slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden 

emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, 

c) genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transport, eller før du afhenter dem. 

Bagage, der sendes med tog op til 48 timer før din afrejse, betragtes ikke som bagage der sendes 

særskilt, og er derfor dækket af rejseforsikringen, 

d) tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke forlade genstandene, heller ikke for 

kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i bolig, motorkøretøj, campingvogn el. lign. 
e) beskadigelse af sportsudstyr i forbindelse med anvendelse, 
f) tyveri af sportsudstyr, med mindre sportsudstyret er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn 

el.lign., 
g) hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at man kan 

dokumentere sit tab, 

h) beskadigelse eller bortkomst af bagage under transport, der anmeldes uden original P.I.R. (Property 

Irregularity Report), 

i) indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort eller rejsechecks. 

 

2.8 Hvordan beregnes erstatningen? 

a) Genstande, der er indkøbt som nye, er maksimalt 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes 

med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. 

b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes 

erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse 

som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 

c) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der 

svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse. 

d) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Hvis genlevering ikke ønskes af 

forsikrede, vil forsikrede modtage en erstatning svarende til Europæiskes udgift ved genlevering. 

e) Film-, video-, båndoptagelser, andre digitale optagelser, manuskripter, tegninger o.lign., dækkes med 

værdien af råmaterialet. 

 

2.9 Særlig bestemmelse 

 

I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Europæiske berettiget til 

at reducere erstatningsudbetalingen. 

 
2.10 I tilfælde af skade - krav til dokumentation 
a) I tilfælde af tyveri af bagage skal du anmelde skaden til nærmeste politimyndighed, og 
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originalkvittering herfor sendes til Europæiske. 

b) Såfremt du undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart 

forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering 

skal sendes til Europæiske. 

c) Ved bortkomst eller beskadigelse af indskreven bagage skal du foretage anmeldelse til 

luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal sendes til Europæiske i form af en 

original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation fra transportøren. 

d) I tilfælde af beskadigelse af effekter må disse ikke smides ud før tilladelse er givet, eller skaden er 

opgjort. Du skal på forlangende sende de beskadigede effekter til Europæiske. 

e) Du skal som dokumentation for effekternes alder og værdi, sende originale kvitteringer, garantibeviser 

el.lign. original dokumentation til Europæiske. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter du kræver 

erstatning for. Du skal angive art, mærke, type, alder, og købspris umiddelbart før skaden. 

f) Du skal endvidere oplyse om du har forsikring i et andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. 

 

3 PRIVATANSVAR 

 

3.0 Forsikringssum Personskade 

DKK 10.000.000 Tingskade DKK 

5.000.000 

 

Forsikringssummerne er højeste grænse for Europæiskes forpligtelse efter en enkelt 

forsikringsbegivenhed, selvom denne resulterer i flere skader, ansvaret pålægges flere og/eller der er 

dækning på én eller flere policer hos Europæiske. 

 
3.1 Hvem dækkes udgifter for? 

Dækningen erstatter dine udgifter. 

 

3.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? 

 

Rejseforsikringen dækker, såfremt du, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver 

forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar 

uden for kontraktforhold. 

 

3.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 

 
Rejseforsikringen dækker 
a) det beløb, du bliver forpligtet til at betale, 
b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med 

Europæiske, dog maksimalt DKK 100.000, 

c) skader på værtsfamiliens bolig samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK 1.000,- pr. 

forsikringsbegivenhed. 

 

3.4 Undtagelser 

 

Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar 
a) i kontraktforhold, 
b) i erhvervs- og arbejdsforhold eller under praktikophold, 
c) for skade på ting - ud over pkt. 3.3.c - som du ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, 

befordring, bearbejdning eller behandling, har sat dig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden 

grund, 
d) for skade forvoldt af hunde, 
e) for skade som følge af, at du ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, 
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f) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, snescooter, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj, 

søfartøjer, jetski eller vandscootere. Med hensyn til søfartøjer, jetski og vandscootere dog kun såfremt 

disse er på eller over 5 meters længde med sejl, eller hvis motorkraft overstiger 5 hk. 

 
Forsikringen dækker endvidere ikke 
g) såfremt skaden er fremkaldt af dig under selvforskyldt beruselse, og hvor beruselsen er en 

væsentlig medvirkende årsag til skaden, 
h) bøder eller bodslignende krav. 

 

3.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation 

 

Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original 

politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn 

og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer der kan omfatte den skete 

skade, vidneerklæringer samt specificeret opgørelse af skaden. Du skal endvidere oplyse om du er 

indehaver af et kreditkort. 

 

4 Retshjælp 

 

4.0 Forsikringssum - DKK 75.000 

 

Europæiskes erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til DKK 75.000. Hvis sagen 

appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. 

 
4.1 Hvem dækkes udgifter for? 

Dækningen erstatter dine: 

 
a) Egne sagsomkostninger. 
b) Omkostninger til modpart. 
c) Udgifter til syn og skøn. 
d) Udgifter til ensidigt indhentede specialist erklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet 

godkendt af Europæiske. 
e) Sikkerhedsstillelse 

 

4.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 
Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige 
a) advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under dit 

Udvekslingsophold, der kan indbringes for domstole og som ikke har forbindelse med sikredes 

erhvervsudøvelse, 

b) advokatomkostninger i forbindelse med straffesager, til og med sagens afgørelse ved 1. instans – dog 

maksimalt DKK 25.000,-. Bliver du ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes dine 

advokatomkostninger som et lån, der skal tilbagebetales til Europæiske efter påkrav med tillæg af renter. 

Lånet bliver forrentet med Nationalbankens diskonto + 4 %, 
c) rejseudgifter som følge af, at du indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet. 
d) sikkerhedsstillelse, som permanent eller midlertidig kan få frigivet dig eller dine ejendele fra 

tilbageholdelse af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal 

tilbagebetales til Europæiske straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse eller beslaglæggelse. 

 
4.3 Valg af udenlandsk advokat 

Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske. 

 

4.4 Selvrisiko 
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Ved enhver skade under denne dækning betaler du en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af 

de samlede omkostninger, dog minimum DKK 2.500,-. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de 

økonomiske betingelser i skadeslandet for at få fri proces er opfyldt. 

 

Hvis sagen appelleres erstattes omkostninger særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, 

herunder minimums selvrisiko, for hver instans. 

 
4.5 Undtagelser 

Rejseforsikringen dækker ikke ved private retstvister 
a) mellem dig og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, 
b) i forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold, 
c) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, 
d) der ikke er opstået under dit ophold, 
e) mellem dig og Europæiske, 

 
4.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation 

Du eller advokaten skal indgive anmeldelse til Europæiske, så snart advokaten har påtaget sig sagen 

og inden yderligere skridt tages. Anmeldelse til Europæiske skal ske snarest. Anmeldelse til 

Europæiske skal så vidt muligt indeholde: 
1. Angivelse af modparten. 
2. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). 
3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden kan støttes. 
4. Oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis 

måtte være indledt. 
5. Oplysninger om, hvorvidt du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. 

 

5 EVAKUERING 

 

5.0 Forsikringssum - DKK 50.000,- 

 

5.1 Hvem dækkes udgifter for? 

Dækningen erstatter dine udgifter. 

 

5.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? 

Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at 

 

a) Udenrigsministeriet anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for 

naturkatastrofer, terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor du 

befinder dig, 

b) de lokale myndigheder eller Det Danske Udenrigsministerium stiller krav om evakuering ved 

overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor du befinder dig. 

c) Statens Seruminstitut i Danmark fraråder rejser eller anbefaler en evakuering/hjemrejse ved 

overhængende fare for livstruende epidemier i det område, hvor du befinder dig, 
d) området bliver sat på Europæiskes krigsrisikoliste som 

krigszone, mens du befinder dig i området. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på www.er.dk eller 
e) du direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion. 

5.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 

 

Rejseforsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til 

Danmark, Grønland eller Færøerne. Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed. Derudover 

yder Europæiske råd, vejledning samt planlægning i forbindelse med en evakuering. 

 

Rejseforsikringen dækker endvidere tab af eller skade på bagage du efterlader, som følge af en 

dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. 

http://www.er.dk/
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Bemærk dog: 

 

Europæiskes mulighed for at yde assistance kan i visse tilfælde være begrænset f.eks. i områder, hvor 

der er krig. 

 

5.4 Selvrisiko 

 

Ved evakuering under punkt 5.2 c, hvor Statens Seruminstitut i Danmark ikke anbefaler en 

evakuering/hjemrejse, er der en selvrisiko på 10 %, dog minimum DKK 2.500. 

 

5.5 Undtagelse 

 

Forsikringen dækker ikke 

 

a) ved indrejse i området, efter lokale myndigheder, Det Danske Udenrigsministerium eller Statens 

Seruminstitut i Danmark har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering, 
b) hvis området ved indrejsen er anført på Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone eller 
c) i forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen. 

 

5.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation 

 

Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at du indsender dokumentation for 

begivenhederne nævnt i pkt. 5.2 samt for de udgifter, du ønsker refunderet. Du har pligt til at give 

Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har 

forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. 

 

KAPITEL 3 – GENERELLE BESTEMMELSER 

 

6. GENERELLE UNDTAGELSER 

 

Rejseforsikringen dækker ikke udgifter der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af 
a) forsæt eller grov uagtsomhed, 
b) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug, 
c) deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, 
d) selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en medvirkende årsag til skaden. 
e) professionel sportsudøvelse. 

 

Rejseforsikringen dækker endvidere ikke skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af 

 

f) krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder i lande, der er påført Europæiskes 

krigsrisikoliste under krigszone. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på www.er.dk 

Rejseforsikringen dækker dog op til 24 timer efter starten på begivenhederne nævnt i dette pkt. 
g) aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, 
h) strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, 
i) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 
j) Ved skader inden for EU/EØS området som er dækket af den offentlige rejsesygesikring, dækker 

denne forsikring ikke. 

7 FORSIKRINGSSUM 

 

De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, danner 

grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle forsikringsbegivenheder, der indtræder i 

rejseperioden. 

 

http://www.er.dk/
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Forsikringssummerne er pr. sikrede, medmindre andet er anført for de enkelte dækninger. 

 

8 URIGTIGE OPLYSNINGER 

 

Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet til Europæiske er præcise og 

korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Europæiskes 

bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 

 

9 DOBBELTFORSIKRING 

 

Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. 

Invaliditetserstatningen under dækningen Personskade og dødsfaldserstatningen under dækningen 

Dødsfald bliver ikke begrænset af anden købt forsikring. 

 

Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et 

kreditkort. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret). 

 

9A Insurance in other companies 

 

If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance 

against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate 

for its proportionate share of loss or damage only. 

 

In addition you must inform Europæiske if you are a credit card 

holder. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter 

udenlandsk ret). 

 

10 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV 

 

Du kan ikke uden Europæiskes samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge 

rejseforsikringen. You cannot, without consent from Europæiske, pledge or assign your rights 

according to the travel insurance. 11 REGRES 

I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Europæiske i alle dine 

rettigheder desangående. 

(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 

 

11A Rights of subrogation 

 

The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties 

who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which 

is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the 

Insured’s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate 

with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the 

underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute 

any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. 

(Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 

 

12 FORTRYDELSESRET 
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For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret. 
a) Efter Forsikringsaftaleloven har du fortrydelsesret. 
b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag hvor du har fået udleveret/tilsendt 

forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at 

forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist 

til og med mandag den 15., hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, 

den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. 

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Europæiske, at du har fortrudt aftalen. Gives denne 

meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har 

fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 

Der er ikke fortrydelsesret for rejseforsikring, der dækker i op til 1 måned. 

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

Europæiske Rejseforsikring A/S, 

Frederiksberg Allé 3, 
1790 København V. 
 

13 ANKENÆVN 

 

Er du uenig i Europæiskes afgørelse og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til andet 

resultat, kan du klage til: 

Ankenævnet for Forsikring, 

Anker Heegaards Gade 2, 1672 

København V 

 

Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og du skal betale et mindre gebyr. 

Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: 
a) Europæiske, 
b) Ankenævnet for Forsikring, 
c) Forbrugerrådet. 

 

14 VÆRNETING OG LOVVALG 

 

Søgsmål mod Europæiske kan anlægges ved dit eget hjemting, ved Byretten eller Østre Landsret i 

København. Tvister der udspringer af nærværende forsikring skal afgøres efter dansk ret. 

 

 

 

 

 

 


