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Den samlede forsikringsdækning under et 
AFS-ophold 
Du er som AFS-deltager fuldt ud dækket forsikringsmæssigt under dit ophold (under de forhold som er 
beskrevet i forsikringsbetingelserne). Dækningen starter, når du ankommer til den danske lufthavn, hvor din 
internationale rejse starter og slutter ved hjemkomsten til Danmark eller ved programmets slutning. Alle tre 
nedenstående dækninger er inkluderet i deltagerbetalingen. 

TYPE DÆKNING  BELØB 

Sygeforsikring: 

Uden for USA 
Aon Consulting 
AFS Claims Team 
Ronald Enderman 
Admiralitetskade 62 
Postbus 1005, 3000 B A 
Rotterdam, Holland 
Tlf. +31 10-448-8238 
E-mail: afs@aon.nl

I USA: 
GMMI 
7901 S.W. 36th Street 
Davie FL 33328 
Tlf. +1 888 444 7773 
E-mail: customerservice@gmmusa.com

UDGIFTER TIL LÆGEBEHANDLING 
Sygeforsikringskort for denne forsikring 
udleveres til deltageren ved ankomst til 
værtslandet. 

UDGIFTER TIL EVAKUERING 
OG REPATRIERING 

DØD SOM FØLGE AF ULYKKE 

Op til 
$ 1.000.000 

pr. dækket skade 

$ 300.000 

 $10.000 

Supplerende Forsikring: 
Aon Consulting The Hague 
AFS Claims Team 
Ronald Enderman 
Lange Voorhout 17 
2514 EB Den Haag 
The Netherlands 

Tlf. +31 10-448-8238 
E-mail: afs@aon.nl

INVALIDITET VED ULYKKE 
Udbetalt som en procentdel af summen i 
forhold til det procentuelle tab af førlighed, 
hvilket afgøres ved en lægeundersøgelse. 

EFTERFORSIKRING EFTER HJEMKOMST 
Betaling af medicinske udgifter indtil 
1 år efter hjemkomsten, som følge 
af skader pådraget ved ulykke under AFS-
opholdet 

TILKALDELSE 
Rejse/hotelophold for et nært familiemedlem i 
tilfælde af deltagerens ulykke, livstruende 
sygdom og/eller død. 

AFBESTILLING/AFBRYDELSE 

TANDBEHANDLING SOM FØLGE AF SKADE 

$ 100.000 

$ 100.000 

$ 5.000 

$ 5.000 

3



$ 500 

Supplerende Forsikring: 
Europæiske Rejseforsikring 
Frederiksberg Allé 3 
1790 København V 

Tlf: +45 33 25 25 25 
Fax: +45 33 25 25 00 

HJEMKALDELSE 
Rejse hjem til Danmark og retur til 
værtslandet for deltager, i tilfælde af 
livstruende sygdom, ulykke eller død i den 
nærmeste familie (forældre, søskende, 
bedsteforældre). 

PRIVATANSVAR: 
- tingsskade
- personskade

RETSHJÆLP 

BAGAGE 

50.000 kr. 

5.000.000 kr. 
10.000.000 kr. 

75.000 kr. 

15.000 kr. 
(Selvrisiko 1.500 kr.) 
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Syge- og ulykkesforsikring for deltagere i 
AFS-udvekslingsprogrammer 

Herunder oplysninger om AFS-forsikringen og de tillægsydelser, som sikres alle AFS-deltagere. 

OBS: Denne brochure er en oversættelse af ”Medical Pamphlet”, som er en del af Deltageraftalen. AFS Interkultur har 
i den forbindelse korrigeret indholdet, så brochuren passer til danske forhold. I tvivlstilfælde vil det dog være den 
engelske version, ”Medical Pamphlet”, der vil tages udgangspunkt i.
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AFS-forsikringen i hovedpunkter 

Personer der er dækket 
Deltagere i AFS-udvekslingsprogrammer 

Dækningsområde Hele verden, undtagen i deltagerens hjemland 

Dækningsperiode Dækningen starter, når deltageren ankommer til det internationale 
afrejsested, og gælder indtil deltageren løses fra AFS-programmet eller 
ved hjemkomsten til hjemlandet, afhængig af hvad der kommer først. 

Dækning af udgifter ved 
sygdom og ulykke  

Lægebehandling og medicin pr. dækket skade:   op til USD 1.000.000 
Sygetransport og hjemtransport:                          op til USD 300.000  
Akut dødsfald:                                                               USD 10.000  

Selvrisiko Ingen 

Vigtigste undtagelser  
(se oversigten på side 9-10) 

• Regelmæssig pleje af synet (synsprøver, briller, kontaktlinser),
undtagen i forbindelse med ulykker

• Tandpleje, undtagen i forbindelse med ulykker (se afsnittet om
tillægsforsikring for ydelse til tandpleje)

• Rutinemæssige helbredsundersøgelser
• Lægeundersøgelser, vaccinationer og immuniseringer til brug

ved sportsaktiviteter
• På forhånd eksisterende helbredsproblemer, dvs. en

sygdom,  som en deltager har søgt eller fået behandling for
inden for 18 måneder før ankomsten til det internationale
afrejsested.

Indberetning af 
erstatningskrav: 

I USA: GMMI  
7901 S.W. 36th Street 
Davie FL 33328  
e-mail: Customerservice@gmmusa.com
Tlf.: +1.888.444.7773 (frikaldsnummer)

Uden for USA:  Aon Consulting 
AFS Claims Team  
Ronald Enderman  
Admiraliteitskade 62  
Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam 
Holland  
+31.10.448.8238
afs@aon.nl

Alarmcentralnumre:  
(fremgår ligeledes af det 
sygeforsikringskort, som 
udleveres til deltagerne ved 
ankomst til værtslandet)  

GMMI: 
I USA: 1.888.444.7773  
Uden for USA: +1.954.370.6468 
 (modtager betaler) 
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Udgifter til lægebehandling og medicin for deltagere i AFS-udvekslingsprogrammer 

I. Indledning

AFS sørger for AFS-forsikringen, en omfattende, sekundær syge- og ulykkesforsikring, idet omkostningerne 
til lægebehandling og forsikring varierer meget fra land til land. Formålet med forsikringen er at sikre, at en 
AFS-deltager får hurtig og kvalificeret lægebehandling et hvilket som helst sted i verden, når som helst det er 
nødvendigt. Hvis en deltager uventet kommer til skade eller bliver syg under et AFS-program, sørger AFS 
for, at deltagerens dækningsberettigede udgifter bliver betalt.  

AFS-forsikringen står omtalt i den deltageraftale, som familierne underskriver som en del af 
optagelsesproceduren. Formålet med denne brochure er at beskrive hvilke udgifter, der er dækket af 
deltageraftalen, og hvilke der ikke er dækket.  

AFS-forsikringen dækker direkte udgifter til lægebehandling og medicin. Forsikringsselskabet er: Insurance 
Company of the State of Pennsylvania (ICSP). ICSP er et af Chartis Inc.’s selskaber. 

AFS sørger for yderligere rejseforsikringsydelser ud over dem, der står nævnt i AFS-forsikringen. De kaldes 
“tillægsydelser” og er en yderligere hjælp for deltagere, som er blevet ramt af sygdom eller er kommet til 
skade. Tillægsydelserne er beskrevet i slutningen af brochuren1.  

II. Hvad er en sekundær forsikring?

“Primær” og “sekundær” forsikring er velkendte begreber i sygeforsikringsbranchen. AFS-forsikringen 
fungerer som en form for sekundær dækning - den er først ansvarlig for udgifter til lægebehandling og 
medicin, hvis udgifterne ikke dækkes af en primær forsikring, f.eks. det pågældende lands sygesikring eller 
en privat forsikring tegnet af familien i hjemlandet. 

Fremgangsmåden med at “få udgifterne tilbagebetalt” er med til, at AFS kan kontrollere omkostningerne i 
forbindelse med forsikringsordningen. Når det er muligt, vil AFS søge at få enhver primær forsikring til at 
refundere AFS for de krav, der måtte opstå. Når der ikke er en primær forsikring, fungerer AFS-forsikringen 
som primær kilde til betaling af udgifterne. Dette gør det muligt for AFS-forsikringen at fortsætte med at 
betale udgifterne i de mange tilfælde, hvor en deltager ikke har en primær forsikring, hvor den ikke er 
tilstrækkelig eller ikke dækker hele skaden.  

III. Definitioner

Udgifter der er dækket af AFS-forsikringen 

Når der henvises til ordet “dækning”, menes der den aftale, der er indgået for at betale for nedenstående 
udgifter for beretttigede deltagere:  

Lægebehandling og medicin 
Sygetransport, herunder ambulancefly 
Hjemtransport af afdøde 

1 Bemærk at AFS-forsikringen samt tillægsydelserne tegnes af AFS International. Ud over disse forsikringer tegner 
AFS i Danmark en supplerende forsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringsbetingelserne for denne 
forsikring vil være fremsendt sammen med ihåndenværende brochure (tilføjelse af AFS Danmark). 
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Hver enkelt dækningstype er forklaret i et afsnit i brochuren. 

En berettiget deltager er en deltager, der er godkendt til AFS-udvekslingsprogrammer. 

En “dækket skade” er en ulykke eller en sygdom, som ikke er udelukket fra AFS-forsikringen. AFS-
forsikringen betaler for en lang række skader, men den dækker ikke alle former for skader. I afsnit X på side 
7-9 er der er en oversigt over de undtagelser eller udgifter, som ikke er dækket.  

Tillægsydelser 

AFS sørger desuden for “tillægsydelser” for deltagerne. Denne pakke af ydelser dækker også 
dækningsberettigede ulykker eller sygdom, men den dækker mere end de basale udgifter, der er omfattet af 
AFS-forsikringen:  

Akut dødsfald og lemlæstelse  
Tandlægebehandling til lindring af smerter  
Besøg af pårørende 
Rejseafbrydelse, fx midlertidig hjemrejse 
Permanent, total uarbejdsdygtighed  
Efterbehandlingsforsikring (dækker udgifter til lægebehandling og medicin efter hjemkomsten) 
Hjælp i forbindelse med ulykkestilfælde og traumer  

Betingelserne og vilkårene for sådanne ydelser er forskellige fra dækningen under AFS-forsikringen. Derfor 
er tillægsydelserne beskrevet separat i slutningen af brochuren.  

Dækningsgrænse 

Som anført i deltageraftalen, sikrer AFS-forsikringen en dækning for deltagerne på op til USD 1.000.000 pr. 
dækket skade, så længe de deltager i et AFS-program. Det er det maksimale beløb, der kan ydes til at dække 
omkostningerne ved ulykke eller sygdom.  

AFS yder ikke dækning ud over USD 1.000.000 for en enkelt, dækket skade ved ulykke eller sygdom. 
Udgifterne til sygetransport og hjemtransport dækkes dog med et yderligere beløb på op til USD 300.000.  

Skulle en deltager komme ud for mere end en ulykke eller sygdom, gælder der en ny dækningsgrænse for 
hver skade.  

Selvrisiko 

Deltagerne vil ikke blive anmodet om at betale nogen form for selvrisiko i forbindelse med denne 
forsikringsordning.  

Dækningsområde  

AFS-forsikringen dækker hele verden. 

Den dækker ikke skader, der er opstået i deltagerens hjemland. Den dækker heller ikke, når en del af 
deltagerens AFS-program finder sted i hjemlandet, f.eks. orienteringsmøder. 
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Dækningens ikrafttræden og ophør 

Dækningen træder i kraft i det øjeblik, hvor deltageren ankommer til det internationale afrejsested for at 
deltage i et AFS-program, f.eks. en lufthavn eller et orienteringsmøde umiddelbart før afrejsen. Så længe en 
deltager følger et AFS-program, er hun eller han dækket af AFS-forsikringen.  

Med deltagelse i et AFS-program menes udførelsen af de aktiviteter, der kræves af en AFS-deltager. 
Deltagerne skal på fuld tid følge undervisningen eller deltage i samfundsmæssige serviceprojekter eller andre 
strukturerede aktiviteter, jf. Deltageraftalen. Andre obligatoriske aktiviteter omfatter, men er ikke 
begrænsede til aktiv deltagelse i værtsfamiliens liv, deltagelse i AFS’ lokale og regionale arrangementer samt 
engagement i aktiviteter uden for programmet og sociale aktiviteter. Det er AFS, der træffer den endelige 
afgørelse med hensyn til, om deltageren kan fortsætte på programmet.  

Dækningen ophører den dag, hvor en deltager løses fra AFS-programmet eller ved hjemkomsten til 
hjemlandet, afhængig af hvad der kommer først.  

Når en deltager er løst fra AFS-programmet eller er vendt hjem, ophører AFS-forsikringen, og familien i 
hjemlandet overtager ansvaret for deltagerens udgifter til lægebehandling og medicin, også selvom den 
ulykke, tilskadekomst eller sygdom, der har medført de pågældende udgifter, er sket under deltagelse i 
programmet.  

Derfor bør familierne i hjemlandet før afrejsen sikre sig, at deres barn er dækket af en anden forsikring eller 
sygesikring i hjemlandet, hvis barnet skulle komme hjem fra deltagelse i et AFS-program og have behov for 
lægehjælp. Det kan være umuligt at få dækning, når en deltager allerede er syg eller er kommet til skade, da 
det kunne blive betragtet som et på forhånd eksisterende helbredsproblem. Derfor råder AFS indtrængende 
familierne i hjemlandet til at opretholde en forsikring for deres barn, mens hun eller han deltager i et AFS-
program2.  

Tillægsydelserne omfatter en sygeforsikring, der kaldes ”efterforsikringen”, som i begrænset omfang kan 
være en hjælp til at dække udgifter i forbindelse med ulykker eller endemiske sygdomme, der er opstået 
under deltagelsen i et AFS-program, og som fortsat medfører udgifter efter deltagerens hjemkomst, jf. 
brochurens sidste afdeling, hvor denne ydelse er beskrevet.  

IV. Dækning af udgifter ved sygdom og ulykke

Ved udgifter ved sygdom og ulykke forstås de udgifter, der opstår, når en berettiget deltager har behov for 
lægebehandling, mens hun eller han deltager i et AFS-program. AFS-forsikringen betaler kun for udgifter i 
forbindelse med dækningsberettigede skader, dvs. ulykker eller sygdomme, der ikke er udelukket af 
forsikringen.  

Følgende udgifter er dækket af AFS-forsikringen: 

1. Udgifter til hospitalsophold, kost, sygepleje og andre serviceydelser, herunder professionelle
serviceydelser, med undtagelse af personlige serviceydelser af ikke-lægelig karakter, og forudsat at
udgifterne ikke overstiger gennemsnitsprisen for et hospitalsophold med kost på en flersengsstue.

2. Udgifter til diagnose, behandling og kirurgiske indgreb foretaget af en læge.

3. Udgifter til anæstetika og indgivelse heraf.

2 Bemærk at danske deltagere vil være dækket af den offentlige sygesikring straks ved hjemkomsten (tilføjelse af AFS 
Danmark) 
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4. Udgifter til medicinsk behandling, røntgenundersøgelser, laboratorieprøver og -serviceydelser, brug af 

radium og radioaktive isotoper, ilt, blodtransfusioner, respirator og lægebehandling.  
 

5. Udgifter til lægeordineret fysioterapi til behandling af en specifik lidelse, udført af en autoriseret 
fysioterapeut.  

 
6. Udgifter til hotelværelse, når en AFS-deltager, hvis tilstand kræver hospitalsindlæggelse, skal tilses af en 

kvalificeret læge på et hotelværelse, fordi der ikke er et hospitalsværelse til rådighed på grund af 
manglende kapacitet, afstand eller lignende omstændigheder, som den forsikrede ikke er herre over.  

 
7. Bandager og medicin, som kun kan fås på recept udskrevet af en læge.  
 
Tillægsydelserne tilbyder specifik hjælp i forbindelse med overfald og tilfælde af koma opstået i forbindelse 
med tilskadekomst. De omfatter også en ydelse, der kan bruges til behandling af traumer i forbindelse med 
en dækket ulykke, jf. afsnittet om tillægsydelser bagerst i brochuren.  
 
I brochurens afsnit X er der en oversigt over de udgifter, som ikke er dækket af AFS-forsikringen.  
 
Familien i hjemlandet har ansvar for at sørge for dækning af de udgifter, som er udelukket af AFS-
forsikringen. Hvis AFS betaler for disse udgifter for at hjælpe en deltager på et tidspunkt, hvor den 
pågældende bliver syg eller kommer til skade, skal de betales tilbage til AFS-forsikringen af forældrene i 
hjemlandet. 
 
 
V. Sygeforsikringskort   
 
AFS forsyner deltagerne med sygeforsikringskort, som de kan bruge til at attestere, at de er berettigede til 
dækning af udgifter til lægebehandling og medicin. På kortet er anført et telefonnummer, som en læge eller 
et hospital kan ringe til 24 timer i døgnet for at få bekræftet dækningen for en berettiget deltager, når 
værtslandets kontor er lukket, eller når der opstår en akut nødsituation.  
 
 
VI. Lægelig assistance  
 
For at opfylde forpligtelserne over for deltagerne arbejder AFS sammen med GMMI, som skaffer 
lægeassistance til rejsende. GMMI hjælper AFS med at fremskaffe eller kvalificere lægebehandling i hele 
verden og arrangerer også sygetransport, når det er nødvendigt.  
 
At fremskaffe lægebehandling betyder at finde passende personale og behandlingssteder til at klare den 
sygdomssituation, en deltager befinder sig i under opholdet i værtslandet. Det betyder også at sørge for 
lægelige vurderinger eller forsyne deltageren med medicin, mens den pågældende er på et AFS-program.  
 
At kvalificere lægebehandling betyder at afgøre, om det behandlingssted i værtslandet, hvor en deltager 
allerede er indlagt, er passende for behandlingen. Det kan også betyde at få en ”second opinion” fra en lokal 
læge eller fra en læge, der er tilknyttet GMMI.  
 

GMMI har et lægeteam, der kan kontaktes 24 timer i døgnet. De supplerer det eksisterende netværk af AFS’ 
partnere og frivillige i hele verden, når der opstår et lægeligt problem. Denne hjælp gør det muligt for AFS 
International, AFS-værtspartneren og udsendelsespartneren at konferere med specialister, når der opstår en 
nødsituation. I fællesskab kan de også få vurderinger af tilfældet og holde sig à jour med udviklingen.  
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Hvis en deltager er hospitalsindlagt i mere end 24 timer, tilbyder forsikringsordningen med tillægsydelser 
hjælp til besøg af pårørende, som gør det muligt for et familiemedlem at rejse til det sted, hvor deltageren 
befinder sig. Se beskrivelsen af denne ydelse i slutningen af brochuren.  

Hvis der anbefales en anden form for lægebehandling eller behandlingssted for deltageren, arrangerer GMMI 
transport i værtslandet eller til et behandlingssted i deltagerens hjemland.  

Hvis en deltager, der forlader programmet pga. helbredshensyn, får lov til at vende tilbage til programmet, 
dækker AFS ikke omkostningerne for rejsen tilbage til landet.   

VII. Sygetransport

Sygetransport henviser til udgifter i forbindelse med transporten af en alvorligt syg deltager og undertiden 
en ledsager efter lægens ordre. Normalt drejer det sig om hjemtransport til deltagerens hjemland. Det betyder 
afslutningen på deltagerens AFS-program og ophør af dækning for lægebehandling, når deltageren er 
transporteret til sit hjem eller et behandlingssted.  

Undertiden kan det være nødvendigt, at en deltager skal transporteres til et andet sted i værtslandet for at få 
passende lægebehandling, mens hun eller han fortsætter på AFS-programmet. AFS-forsikringen betaler kun 
for omkostningerne i forbindelse med en sådan transport, hvis deltageren stadig er i stand til at involvere sig 
aktivt i AFS-programaktiviteterne.  

I meget usædvanlige tilfælde kan lægerne anbefale, at deltageren overføres til et behandlingssted, som 
hverken ligger i hjemlandet eller i værtslandet. AFS definerer dette som værende afslutningen på deltagerens 
program. I så fald dækker AFS-forsikringen omkostningerne i forbindelse med sygetransporten, men 
dækningen ophører, når deltageren er ankommet til behandlingsstedet, hvorefter udgifterne til 
lægebehandling overgår til forældrene i hjemlandet.  

Forsikringsordningen med tillægsydelser tilbyder en rejseafbrydelsesydelse, som kan være nyttig, når en syg 
eller tilskadekommen deltager allerede er transporteret til et lægebehandlingssted og skal rejse hjem derfra. 
Læs mere om rejseafbrydelsesydelse under “Tillægsydelser” bagerst i brochuren. 

AFS-forsikringen arrangerer og dækker udgifterne til sygetransport, når en læge skriftligt har ordineret, at en 
deltager har behov for sygetransport. Sådanne transportarrangementer skal gå gennem GMMI.. De kan 
variere fra tidlig hjemrejse med ordinært rutefly til et specielt udstyret jetfly med lægebehandlingsudstyr og 
personale. Sygetransporten dækker ikke rejseudgifterne for andre personer, eller af andre grunde.  

Hvis en deltager har behov for at rejse hjem på grund af et familiemedlems sygdomstilstand, vil en separat 
ydelse sørge for dækning af udgifterne. Denne ydelse kaldes en rejseafbrydelsesydelse under ordningen med 
tillægsydelser, og den er beskrevet bagerst i brochuren3. 

3 Ved behov for hjemkaldelse af en deltager som følge af dødsfald eller alvorlig sygdom i nærmeste familie benytter 
deltagere der tager på udvekslingsophold gennem AFS i Danmark den supplerende forsikring tegnet hos Europæiske 
Rejseforsikring A/S 
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VIII. Udgifter til hjemstransport

Bemærk, at udgifter til hjemtransport ikke henviser til sygetransport eller almindelige rejseudgifter. De 
henviser til de specielle rejseaftaler, der skal indgås, når en dækningsberettiget deltager afgår ved døden. I så 
fald træffer AFS alle de nødvendige aftaler med GMMI. AFS-forsikringen betaler for udgifter til 
hjemtransport, når de opstår i forbindelse med en dækket skade.  

IX. Udgifter der ikke dækkes af AFS-forsikringen

AFS-forsikringen er ikke ansvarlig for alle udgifter til lægebehandling og medicin. For eksempel udgifter, 
som deltagerne kan forvente, vælge eller kontrollere, dækkes ikke af forsikringen. 

Andre former for udgifter, som ikke anses for lægebehandlingsmæssigt nødvendige, dækkes heller ikke. 
AFS-forsikringen er kun beregnet til at dække udgifterne til uforudset lægebehandling og medicin, som 
lægen anser for nødvendig, for at en deltager kan blive rask igen.  

Endelig er der nogle former for udgifter, der ikke kan dækkes, fordi det ikke er muligt fyldestgørende at 
vurdere omfanget heraf, f.eks. risiko for krig i deltagerens hjemland eller i USA (tab som resultat af 
terrorisme hører ikke herunder).  

Udgifter til regelmæssig pleje af syn og tænder 

Som beskrevet i deltageraftalen, betaler AFS-forsikringen ikke for visse former for sundhedsudgifter, som er 
at forvente som en del af dagligdagen, dvs. regelmæssig pleje af synet så som regelmæssige synsprøver, 
briller eller kontaktlinser. AFS-forsikringens dækning af udgifter til tandpleje er begrænset til den 
tandlægebehandling, der måtte være nødvendig som følge af en ulykke, og som anbefales af en læge. 
Forsikringen dækker bortoperering af visdomstænder, hvis dette er nødvendigt for at undgå at en infektion 
spreder sig.  

Tillægsydelserne tilbyder en begrænset hjælp til smertelindring. Læs beskrivelsen bagerst i brochuren. 

Udgifter til rutinemæssige eller forebyggende helbredsundersøgelser 

AFS-forsikringen betaler ikke for rutinemæssige helbredsundersøgelser, podninger, vaccinationer 
el.lign., heller ikke selvom skolen kræver det. Som et eksempel kan det nævnes, at skolerne ofte kræver en 
helbredsundersøgelse, før deltagerne kan få lov til at engagere sig i skolens sportsaktiviteter. Det forventes, 
at deltagerne og /eller forældrene i hjemlandet betaler disse udgifter direkte. Hvis værtsfamilien eller AFS 
betaler for udgifterne, sørger administrator for at få refunderet udgifterne hos familien i hjemlandet.  

Hvad er et på forhånd eksisterende helbredsproblem? 

Som anført i deltageraftalen betaler AFS-forsikringen heller ikke for udgifter til lægebehandling, som 
stammer fra på forhånd eksisterende helbredsproblemer. Et allerede eksisterende helbredsproblem er en 
sygdom, som deltageren har søgt og fået behandling for inden for 18 måneder før ankomsten til det 
internationale afrejsested.  

Hvis AFS-forsikringen betaler udgifterne til lægebehandling, som er fastslået til at være en følge af en 
sygdom, der var til stede før afrejsen, vil administrator kræve refusion hos familien i hjemlandet. Hvis en 
deltager har en sygdom, der anses for at have været til stede før afrejsen, skal familien i hjemlandet træffe 
aftaler om at betale for udgifterne i forbindelse med en sådan sygdom, såfremt de skulle opstå under 

13



deltagelsen i et AFS-program. Hvis der er en forsikringspolice i kraft, som dækker sygdommen, bør familien 
i hjemlandet opretholde dækningen heraf, så længe AFS-programmet varer.  

Oversigt over udgifter, der ikke dækkes, fordi de er forventelige eller valgfrie: 

• Regelmæssig synspleje
• Regelmæssig tandpleje
• Rutinemæssige helbredsundersøgelser
• Lægeundersøgelser til brug ved sportsaktiviteter
• Podninger
• Vaccinationer
• På forhånd eksisterende helbredsproblemer
• Børnebegrænsende behandling

Oversigt over udgifter, der ikke dækkes af  AFS-forsikringen: 

• Serviceydelser, forsyninger eller behandling, der ikke er attesteret af en læge som nødvendige og
rimelige

• Udgifter der er opstået i en deltagers hjemland, eller for en deltager som er løst fra et
udvekslingsprogram af en eller anden grund.

• Tandlægebehandling, undtagen som følge af skade på sunde, naturlige tænder forårsaget af en
ulykke. Kirurgisk kæbeudvidelse eller -formindskelse dækkes heller ikke.

• Regelmæssig pleje af synet, herunder synsprøver, briller og kontaktlinser.
• Rutinemæssige helbredsundersøgelser, herunder lægeundersøgelser til brug ved sportsaktiviteter,

hvor der ikke er nogen objektive indikationer på svækkelse af en normal sundhedstilstand.
• Podninger eller immuniseringer.
• På forhånd eksisterende helbredsproblemer, som er diagnosticeret og behandlet inden for 18

måneder før deltagerens ankomst til det internationale afrejsested.
• Kosmetiske operationer undtagen som følge af en ulykke.
• Pleje af nyfødte eller barnepleje.
• Selvmord eller forsøg herpå, mens den forsikrede er ved sin fornufts fulde brug, eller selvdestruktion

eller forsøg herpå i et øjebliks sindssyge.
• Forsætlig, selvforskyldt skade.
• Militærtjeneste.
• Udgifter, som betales af en anden forsikring eller et offentligt sundhedssystem.
• Udgifter der ikke har lægelig baggrund
• Udgifter der skyldes krig i USA, Iran, Irak, Afghanistan eller deltagerens hjemland.
• Skydiving, kapflyvning som professionel og amatør eller som pilot på en flyvemaskine.
• Skader opstået under deltagelse i professionel idrætsudøvelse.
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X. Indberetning af erstatningskrav for udgifter i forbindelse med AFS-forsikringen

Krav om erstatning for udgifter til lægebehandling og medicin behandles på to måder, alt efter hvor de er 
opstået. De skal indberettes, inden der er gået et år efter, at der første gang er opstået sådanne udgifter.  

Erstatningskrav opstået i USA 

Når en deltager har udgifter til lægebehandling og medicin i USA, skal deltageren anmode lægen eller 
hospitalet om at sende den originale regning med anmeldelsesblanketten direkte til GMMI, tredjepart, som 
administrerer Starr erstatningskrav i USA:  

GMMI (Global Medical Management Inc.) 
7901 S.W. 36th Street  
Davie, FL 33328  

E-mail: customerservice@gmmi.com

Hvis udgifterne er betalt af deltageren eller værtsfamilien, kan de få dem refunderet af Starr ved at indsende 
regningen til GMMI. I så fald er det vigtigt, at de bruger AFS’ anmeldelsesblanket. Hele AFS’ 
anmeldelsesblanket skal udfyldes med detaljeret angivelse af den nødvendige behandling.  

“Balance Billing” 

GMMI, der administrerer erstatningskravene, forhandler med leverandører af lægelige eller medicinske 
ydelser for at reducere omkostningerne, selv efter at de har leveret den pågældende ydelse. Leverandørerne 
aftaler ofte at give afkald på en del af deres betaling, men det kan undertiden forekomme, at de sender den 
del af regningen, som ikke er betalt, til familien i hjemlandet. Denne praksis kaldes “balance billing”. Hvis 
du modtager en regning for alle udgifter eller en del heraf, som du troede var dækket af AFS-forsikringen, så 
giv GMMI besked. Send en e-mail til dem (customerservice@gmmi.com) med detaljerede oplysninger om 
kravet og vedhæft en scannet kopi af den regning, du har modtaget.  

GMMI gør det muligt for AFS’ familier at se de regninger, som GMMI har modtaget. Man kan også se de 
regninger, som er godkendt til betaling til leverandørerne.  

Skulle du modtage en “balance bill” eller opgørelse pr. post, kan du gå ind på hjemmesiden: 
www.gmmi.com. Tryk på knappen “Insured Patients” (forsikrede patienter), der er anbragt øverst i højre 
hjørne af skærmen. Følg anvisningerne ved at indtaste forsikringens ID-nummer, fornavn, efternavn og 
fødselsdato, og tryk derefter på “View Patient Info” (Vis patientinfo). (Forsikringens  ID-nummer står på det 
sygeforsikringskort, som deltageren har fået udleveret af AFS USA; det begynder med trebogstavskoden for 
deltagerens hjemland: f.eks. CRC for Costa Rica, GER for Tyskland, ITA for Italien, JPN for Japan, THA for 
Thailand osv). 

På næste side vises en oversigt over alle de regninger, som GMMI har modtaget. Den første kolonne viser 
GMMI’s interne søgenummer for en specifik regning. Den anden kolonne viser navnet på leverandøren af 
den lægelige eller medicinske ydelse. Den tredje kolonne viser behandlingsdatoen. Den fjerde kolonne viser 
det totale beløb. Den femte kolonne viser betalingsdatoen (som er trykt med grønt, hvis betaling allerede har 
fundet sted, og med rødt, hvis betaling endnu ikke har fundet sted eller er afvist), og den sidste kolonne, den 
dato hvor regningen er betalt. 
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Hvis den opgørelse, du har modtaget, står opført på GMMI’s  hjemmeside, og beløbet er det samme, skal du 
ikke foretage dig noget.  

Såfremt den opgørelse, du har modtaget, ikke står opført på GMMI’s  hjemmeside, skal du først kontakte 
leverandøren og opgive de relevante forsikringsoplysninger samt GMMI’s faktureringsadresse, så 
leverandøren kan indsende den rigtige anmeldelsesblanket til GMMI til behandling. Derefter skal du maile 
eller faxe en kopi af opgørelsen til GMMI: customerservice@gmmusa.com eller til fax nummer 954 370 
8130.  

Hvis du har spørgsmål, eller ikke har adgang til internet, kan du ringe til GMMI på 954 370 6468 eller 888 
444 7773  

Sådan ringer man for at få oplysninger om udgifter til lægebehandling og medicin i USA 

Læger, værtsfamilier eller deltagere kan tale med GMMI om erstatningskrav eller dækning ved at ringe til 1-
888-444-7773. Kontortid: kl. 9.00 – 16.30, mandag til fredag. 

Spørgsmål, der opstår efter kontortid i forbindelse med nødsituationer i USA, skal rettes til AFS på telefon 
(212) 299-9000.

Erstatningskrav opstået i lande uden for USA 

Værtspartnerens nationale kontor bestemmer, hvordan kravene skal behandles i det pågældende land. 
Deltagere og værtsfamilier skal kontakte det nationale kontor for at få oplysninger om, hvordan de skal 
indberette erstatningskrav. 

ICSP bruger en tredjepart til at administrere erstatningskrav i Europa: Aon Consulting, Admiraliteitskade 62, 
Rotterdam, Holland. Aon Consulting kan kontaktes i almindelig kontortid, og de besvarer spørgsmål om 
dækning på telefon (31) (10) 448-8238. E-mail: afs@aon.nl  

Desuden hjælper Aon Consulting med at koordinere sygeforsikring for EU-deltagere, som rejser i lande med 
EU-forsikringsordninger. Disse deltagere skal derfor kontakte AON, så snart de får behov for en lægelig eller 
medicinsk ydelse, således at AON kan sørge for, at kravet bliver korrekt betalt gennem EU-kanalerne. Ofte 
skal sådanne aftaler være indgået, før man søger lægehjælp for at være korrekt dækket.  

AON administrerer krav i forbindelse med dødsfald eller lemlæstelse, der måtte indtræffe et hvilket som 
helst sted i verden, ligesom de administrerer de tillægsydelser, der er beskrevet bagerst i brochuren.  

Opkald efter kontortid vedrørende erstatningskrav eller dækning kan rettes direkte til GMMI. 
Telefonnumrene står på siden med AFS-forsikringens hovedpunkter. 
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Hvis der sker en bilulykke 

Hvis en deltager er kommet til skade i en bilulykke, er det vigtigt, at der optages en rapport, der skal 
vedlægges indberetningen af kravet. Rapporten optages normalt af politiet.  

Følgende oplysninger skal fremgå af rapporten: navne, adresser og relevante forsikringsoplysninger på alle 
chauffører, der er involveret i ulykken. 

Bemærk: Når der opstår udgifter for deltagere som følge af en bilulykke, er ansvaret for udgifterne ofte 
reguleret af lokal lovgivning.  

I mange lande er en bilforsikring obligatorisk, og derfor vil AFS-forsikringen først søge dækning for betaling 
af erstatningskrav hos det pågældende forsikringsselskab. Det betyder, at den person(er), der ejer den bil(er), 
som er involveret i bilulykken, vil blive anmodet af administrator om at opgive deres forsikringsoplysninger.  

I USA er følgende ansvarlig for udgifterne: 

• Ejeren af bilen, som deltageren var passager i, hvis ulykken fandt sted i en stat med ”lovgivning om
objektivt ansvar”

• Hvis ulykken er sket i en stat uden ”lovgivning om objektivt ansvar” vil det være føreren af den bil,
som bliver fundet i skyldig i ulykken, der vil være ansvarlig for udgifterne.
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Oversigt over dækning af tillægsydelser

AFS sørger for en pakke af tillægsydelser til AFS-deltagere i forbindelse med rejsen. Forsikringen er tegnet 
hos Insurance Company of the State of Pennsylvania, også kendt som Chartis, og den gælder for alle 
deltagere i AFS-programmer. 

Forsikringsordningen tilbyder 7 former for ydelser, som kan være til hjælp i forbindelse med sygdom eller 
tilskadekomst under rejsen, som ikke er dækket af AFS-forsikringen:  

1. AD&D USD 10.000 En ydelse der udbetales ved dødsfald. 
Mindre ydelser der udbetales for andre 
former for skader, f.eks. tab af lemmer eller 
førlighed. Der udbetales også ydelser i 
forbindelse med koma og lammelse. 

2. Akut tandlægebehov op til USD 500 For tandlægebehandling til smertelindring. 

3. Akut behov for op til USD 5.000 Flybillet og/eller kost og logi for nærmeste 
besøg af pårørende familiemedlem til at besøge en deltager, der 

er hospitalsindlagt i 24 timer eller derover.  

4. Rejseafbrydese op til USD 5.000 Flybillet for deltager til at rejse hjem i 
tilfælde af livstruende sygdom, kvæstelser 
eller dødsfald i den nærmeste familie.  

5. Efterforsikring op til USD 100.000 Dækker udgifter til lægebehandling og  
medicin i op til et år efter hjemkomsten til 
hjemlandet som følge af en ulykke (men 
ikke sygdom undtagen endemisk sygdom), 
der er pådraget under deltagelse i et AFS- 
program.  

6. Permanent uarbejdsdygtighed op til USD 100.000 Ydelse for permanent og total uarbejdsdyg-
tighed som følge af en ulykke (ikke sygdom 
undtagen endemisk sygdom), der fandt sted 
medens den forsikrede deltog i et AFS- 
program.  

7. Hjælp i forbindelse med op til 10 behandlinger Tilbydes deltager og /eller familiemed- 
    ulykkestilfælde og traumer maksimum USD 100 lemmer, som følge af en dækket ulykke  

pr. behandling eller endemisk sygdom, som deltageren har 
pådraget sig.  

Tillægsydelserne ydes ud over den dækning, der er omfattet af AFS-forsikringen. Vilkår og betingelser for 
dækning af disse ydelser er forskellige fra vilkår og betingelser for AFS-forsikringen, som dækker udgifter 
til lægebehandling og medicin, sygetransport og hjemtransport. Deltageren skal ikke betale selvrisiko. 

Tillægsydelserne giver “sekundær” dækning og skal ikke udbetales, hvis der er en primær forsikring enten i 
form af en privat forsikring eller en offentlig sygesikring.  

Alle 7 tillægsydelser er underlagt de undtagelser, der er anført bagerst i brochuren. Nogle undtagelser gælder 
specifikt for visse ydelser.  
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En mere detaljeret beskrivelse af de 7 ydelser fremgår af følgende oversigt: 

1. Akut dødsfald og lemlæstelse (AD&D4)

I tilfælde af en deltagers død vil tillægsforsikringen sørge for en ydelse på USD 10.000 ud over grænsen for 
dækkede udgifter til lægebehandling og medicin. Bemærk: Dækningen ved akut dødsfald udbetales kun som 
følge af en skade, der er sket inden for 365 dage efter en dækket ulykke. Der udbetales ingen hjælp i 
forbindelse med skader forårsaget af sygdom, undtagen endemisk sygdom. En endemisk sygdom er en 
sygdom, som udelukkende er knyttet til en bestemt egn eller folk, som bor der, hvor deltageren har opholdt 
sig, f.eks. malaria. 

I tilfælde af tab af lemmer, øjne, hørelse eller tale, eller en kombination af disse tab, sørger 
tillægsforsikringen for en ydelse på op til USD 10.000, afhængig af skadens nøjagtige art og baseret på den 
betalingsordning, der står anført i forsikringspolicen. Kontakt det nationale AFS-kontor for at få nærmere 
oplysninger om sådanne skader samt oplysninger om ydelser i forbindelse med koma, lammelse, tilpasning 
af hjem/bil.  

Lammelse : AD&D-ydelsen betaler 100% af AD&D-ydelsen i tilfælde af fuldstændig og irreversibel 
quadriplegi (lammelse i alle 4 ekstremiteter) som følge af en dækket skade, herunder tilskadekomst eller 
endemisk sygdom. Den betaler 75% af ydelsen i tilfælde af paraplegi (fuldstændig og irreversible lammelse 
af underekstremiteterne) eller hemiplegi (fuldstændig og irreversible lammelse af den ene side af kroppen). 
Hvis der også skal udbetales en uarbejdsdygtighedsydelse, der stammer fra den samme ulykke, kommer 
ydelsen i forbindelse med lammelse ikke i anvendelse.  

Forbryderisk overfald: Der udbetales en ydelse på USD 5.000 for en skade, der er opstået som følge af en 
voldsforbrydelse eller et forbryderisk overfald. Der skal optages en politirapport, hvoraf det fremgår, at der 
er tale om et forsætligt overfald. Forbrydelsen skal klassificeres som særlig grov på det sted, hvor overfaldet 
fandt sted, f.eks. et faktisk røveri eller holdup eller forsøg herpå. Dækningen omfatter ikke overfald begået af 
deltageren, et familiemedlem eller et medlem af samme husstand.  

Ændringer i hjem og bil: Der udbetales en ydelse på USD 5.000, når den forsikrede lider en dækket skade, 
bortset fra at miste livet, som er en direkte følge af en dækket ulykke, og som kræver indretninger eller 
tilpasning af hjem eller bil, for at den forsikrede kan leve et liv uafhængigt af andre. Dette behov skal være 
opstået inden for et år efter datoen for den dækkede ulykke, og den forsikrede må ikke have haft behov for 
sådanne tilpasninger før. Udgifterne skal direkte tilskrives de ændringer, der er strengt nødvendige.  

Bemærk: AD&D-ydelsen dækker ikke skader som følge af sygdom; herunder legemlig eller mental 
svaghed, bakteriel eller viral infektion eller lægebehandling eller kirurgiske indgreb. Undtaget herfra er 
bakteriel infektion som følge af et udvortes snitsår eller sår eller indtagelse af forurenede fødevarer ved et 
uheld.  

2. Akut behov for tandlægebehandling:

Giver dækning på op til USD 500 til øjeblikkelig smertelindring. Dækningen gælder i 30 dage, efter at den 
dækkede sygdom eller ulykke er indtruffet. Udgifterne kan betales for op til 26 uger fra sygdommens eller 
ulykkens indtræden.  

4 Accidental Death & Dismemberment 
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Lindring af smerter og infektion i tænderne og lindring af smerter og infektion i tandgummerne er dækket, 
herunder også behandling af bylder og indeklemte visdomstænder. De fleste tandbehandlinger så som 
tandfyldninger, kroner eller broer er ikke dækket, med mindre behandlingen er nødvendig som en direkte 
lindring af smerter. Regelmæssig tandpleje og amalgamfyldninger er ikke dækket.  

Serviceydelser, materialer eller behandling, herunder hospitalsindlæggelse, som ikke er anbefalet, godkendt 
og ordineret som lægeligt nødvendig, er ikke dækket. Behandling udført af et familiemedlem er ikke dækket, 
ej heller udgifter, som ikke ville blive betalt, hvis denne forsikring ikke eksisterede. 

Regelmæssig tandpleje og behandling er ikke dækket. Beskadigelse eller tab af tandreguleringsbøjler el.lign. 
er ikke dækket. TMJ eller TMD eller dermed forbundne sygdomme er ikke dækket. 

Skade på sunde, naturlige tænder forårsaget af en ulykke er dækket af AFS-forsikringen inden for 
forsikringens grænser, så længe udgiften i den forbindelse er en direkte følge af en dækket skade.  

Fjernelse af visdomstænder er dækket af forsikringen med mindre tænderne fjernes for at forhindre 
at en infektion spreder sig. I dette tilfælde henvises til AFS-forsikringen.   

Se den samlede oversigt over undtagelser, som gælder for denne ydelse bagerst i brochuren. 

3. Besøg af pårørende

Denne ydelse dækker rejseudgifter på op til USD 5.000 og/eller indkvartering for et nært familiemedlem for 
at kunne besøge en deltager, som har været indlagt på et hospital i mere end 24 på hinanden følgende timer 
på grund af en dækket skade eller sygdom, og hvor lægen mener, at det vil være gavnligt at have et 
familiemedlem ved deltagerens side.  

I tilfælde af alvorlig skade eller sygdom, hvor deltagerens liv er i fare, kan ydelsen udvides til at omfatte 2 
familiemedlemmer. Ydelsen afhænger af administrators godkendelse og beløber sig til højest USD 5.000.  

Ved “nært familiemedlem” menes en person, som er beslægtet med deltageren på en af følgende 
måder: ægtefælle, svoger, svigerinde, svigersøn, svigerdatter, svigermoder, svigerfader, forælder 
(herunder stedforælder), broder eller søster (herunder stedbroder eller stedsøster) eller barn (herunder 
lovligt adopteret barn eller stedbarn), barnebarn eller bedsteforælder.  

Alle rejseaftaler skal gå gennem AFS’ partner og godkendes af administrator, AON, for at opnå dækning. 

4. Rejseafbrydelse

Denne ydelse dækker flybillet på op til USD 5.000 og/eller billet til landtransport (så som bus eller tog), og 
den ydes, når en deltager er nødt til at rejse hjem, fordi et nært familiemedlem er afgået ved døden eller 
ifølge en læges udtalelse har pådraget sig en livstruende sygdom eller tilskadekomst. Sygdommen eller 
tilskadekomsten skal være af så alvorlig en karakter, at den med rimelighed kan retfærdiggøre en afbrydelse 
af rejsen.  

Ydelsen gives også til returtransport på økonomiklasse, således at deltageren efter AFS’ afgørelse kan vende 
tilbage til AFS-programmet. Udgiften til hjemrejse og tilbage igen må ikke overstige USD 5.0005. 

5 Deltagere der tager på AFS-ophold gennem AFS i Danmark vil i disse tilfælde være dækket gennem den supplerende 
forsikring tegnet gennem Europæiske Rejseforsikring A/S (se forsikringsbetingelser for dette). 
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Ved “nært familiemedlem” menes en person, som er beslægtet med deltageren på en af følgende 
måder: ægtefælle, svoger, svigerinde, svigersøn, svigerdatter, svigermoder, svigerfader, forælder 
(herunder stedforælder), broder eller søster (herunder stedbroder eller stedsøster) eller barn (herunder 
lovligt adopteret barn eller stedbarn), barnebarn eller bedsteforælder.  

Denne ydelse kan også benyttes, når deltageren er syg eller er kommet til skade, er overført med 
sygetransport til et behandlingssted, og skal fortsætte hjemrejsen fra behandlingsstedet. 

Alle rejseaftaler skal ske gennem AFS’ partner, og de skal godkendes af administrator, AON, for at opnå 
dækning. Enhver eksisterende billet skal bruges først. 

5. Efterforsikring

Denne forsikring dækker berettigede udgifter til lægebehandling og medicin på op til USD 100.000. Den 
dækker udgifter, som en deltager har op til et år efter at være vendt tilbage til hjemlandet, når de skyldes 
skader, der er opstået i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke eller en endemisk sygdom, der er 
pådraget under deltagelsen i et AFS-program. 

Der skal være tale om behandling af tilbagefald eller fortsættelse af behandling for en skade eller en 
endemisk sygdom, som stammer fra deltagelse i et AFS-program. For eksempel hvis en deltager brækker en 
arm, mens hun eller han deltager i et AFS-program og bliver opereret, eller en læge anbefaler behandling ved 
hjemkomsten til hjemlandet. Sådanne udgifter kan dækkes af denne ydelse. 

Udgifter, der opstår som følge af sygdom under deltagelse i et AFS-program, dækkes ikke, med mindre det 
drejer sig om en endemisk sygdom. En endemisk sygdom er en sygdom, som udelukkende er knyttet til en 
bestemt egn eller folk, som bor der, hvor deltageren har opholdt sig, f.eks. malaria. De første udgifter skal 
indfinde sig, inden der er gået 90 dage fra den dækkede sygdoms indtræden. Alle tilstande, tilbagevendende 
symptomer el.lign. i forbindelse hermed vil blive betragtet som én dækket sygdom. 

Følgende udgifter er dækket af efterforsikringen: 

• Udgifter til hospitalsophold, kost, sygepleje og andre serviceydelser, herunder professionelle
serviceydelser, med undtagelse af personlige serviceydelser af ikke-lægelig karakter, og forudsat at
udgifterne ikke overstiger gennemsnitsprisen for et hospitalsophold med kost på en flersengsstue.

• Udgifter til diagnose, behandling og kirurgiske indgreb foretaget af en læge.
• Udgifter til anæstetika og indgivelsen heraf.
• Udgifter til medicinsk behandling, røntgenundersøgelser, laboratorieprøver og -serviceydelser, brug

af radium og radioaktive isotoper, ilt, blodtransfusioner, respirator og lægebehandling.
• Udgifter til lægeordineret fysioterapi til behandling af en specifik lidelse, udført af en autoriseret

fysioterapeut.
• Udgifter til hotelværelse, når en AFS-deltager, hvis tilstand kræver hospitalsindlæggelse, skal tilses

af en kvalificeret læge på et hotelværelse, fordi der ikke er et hospitalsværelse til rådighed på grund
af manglende kapacitet, afstand eller lignende omstændigheder, som den forsikrede ikke er herre
over.

• Bandager og medicin, som kun kan fås på recept udskrevet af en læge.
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I nogle tilfælde tilbyder tillægsydelserne ikke så omfattende en dækning som AFS-forsikringen. For 
eksempel ville udgifterne i forbindelse med en skade forårsaget af alkoholforgiftning blive dækket af AFS-
forsikringen. Sådanne udgifter ville ikke blive dækket af efterforsikringen. 

Dækningen omfatter skader, der opstår under “aktiviteter under deltagelsen i et program, der er sponsoreret 
af AFS”. Dækningen udelukker krav, der ikke anses for at have direkte forbindelse med AFS-aktiviteter 
(f.eks. forretningsprojekter, der ikke har forbindelse med et AFS-program eller en værtsfamilies aktiviteter).  

Efterforsikringen dækker kun sygdom, der skyldes en endemisk sygdom. Den dækker ikke andre sygdomme 
eller infektioner end bakteriel infektion efter et snitsår eller et sår eller indtagelse af forurenede fødevarer ved 
et uheld.  

Behandling af følgende sygdomme dækkes ikke: Hernia, Osgood-Schlatter’s Disease (som forårsager 
smerter i benene hos teenagere), osteochondritis, appendicitis, osteomyelitis, hjertesygdom eller -tilstande, 
patologiske frakturer, medfødte svagheder, nethindeløsning, med mindre det skyldes en ulykke, eller 
behandling af mentale eller nervemæssige lidelser, uanset om de er forårsaget af en dækningsberettiget 
ulykke eller ej. Udgifter til behandling af temporomandibulær eller craniomandibulær leddysfunktion og 
dermed forbundne myofaciale smerter dækkes ikke.  

Udgifter i forbindelse med graviditet, fødsel, ikke fremkaldt abort eller fremkaldt abort er ikke dækket, og 
det er kosmetiske operationer heller ikke, undtagen hvis der er tale om en nødvendig, kirurgisk genopretning 
efter en ulykke. Selvmord eller forsøg på selvmord er ikke dækket.  

Efterforsikringen dækker ikke skader, der er opstået, mens deltageren er beruset, eller under indflydelse af 
medicin, eller narkotika undtagen efter en læges godkendelse og ordinering.  

Se bagerst i brochuren hvilke andre udgifter, der ikke dækkes af efterforsikringen. 

6. Permanent uarbejdsdygtighedsforsikring:

Der ydes en hjælp på op til USD 100.000 for permanent og total uarbejdsdygtighed på grund af en ulykke, 
der er sket under deltagelsen i et AFS-program. Der udbetales ingen ydelser for uarbejdsdygtighed på grund 
af sygdom, med mindre sygdommen er opstået som en følge af en endemisk sygdom. En endemisk sygdom 
er en sygdom, som udelukkende er knyttet til en bestemt egn eller folk, som bor der, hvor deltageren har 
opholdt sig, f.eks. malaria. 

Permanent, total uarbejdsdygtighed betyder, at en deltager på grund af en skade fra en dækket ulykke som 
sker - eller en endemisk sygdom som pådrages – under deltagelsen i et AFS-program, ikke kan udføre de 
aktiviteter, der er normale for en person på samme alder og af samme køn, og forventes at forblive 
uarbejdsdygtig for resten af livet, som attesteret af en læge. Der er ingen dækning for uarbejdsdygtighed, 
som er permanent, men ikke total, eller for uarbejdsdygtighed, som er total, men ikke permanent.  

Skader, der skyldes mentale eller nervemæssige lidelser, er ikke dækket. Ydelsen i forbindelse med 
uarbejdsdygtighed kan udbetales 1 år fra datoen for den ulykke eller den endemiske sygdom, der har 
forårsaget skaden.  

Koma. Der kan udbetales en ydelse på USD 10.000, hvis den forsikrede kommer i koma inden for 31 dage 
efter en dækket ulykke og fortsat ligger i koma i 31 dage. Koma i forbindelse med andre sygdomme end 
endemisk sygdom dækkes ikke. Der udbetales 1% af ydelsen hver måned i 11 måneder og en sum en gang 
for alle efter 12 måneder.  

Se bagerst i brochuren hvilke andre tilfælde, der ikke dækkes af uarbejdsdygtighedsydelsen. 
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7. Hjælp i forbindelse med dødsfald og traumatiske hændelser

Denne ydelse dækker op til 10 behandlinger til højst USD 100 pr. gang. Behandlingerne kan omfatte 
deltagerens og/eller en eller flere af deltagerens nære familiemedlemmer i forbindelse med en dækket 
ulykke, som en deltager har været udsat for, og som har forårsaget en skade. Sygdom, med undtagelse af 
endemisk sygdom, er ikke en dækket forsikringsgrund. Hjælpen skal ydes under en læges ansvar og 
overvågning eller efter en læges ordre, og dækkes kun, hvis serviceydelsen ville være forbundet med 
omkostninger, hvis denne ydelse ikke havde eksisteret.  

Udgifterne skal være opstået inden for et år efter datoen for den dækkede ulykke eller den endemiske 
sygdom, der har forårsaget skaden. Ydelsen kan bruges i forbindelse med efterforsikringen.  

Ved “nært familiemedlem” menes en person, som er beslægtet med deltageren på en af følgende 
måder: ægtefælle, svoger, svigerinde, svigersøn, svigerdatter, svigermoder, svigerfader, forælder 
(herunder stedforælder), broder eller søster (herunder stedbroder eller stedsøster) eller barn (herunder 
lovligt adopteret barn eller stedbarn), barnebarn eller bedsteforælder.  

UNDTAGELSER I FORBINDELSE MED ALLE 7 “TILLÆGSYDELSER”:   

Følgende undtagelser gælder ud over dem, der er anført under beskrivelsen af de 7 tillægsydelser: 

(Bemærk: Disse undtagelser er separate og forskellige fra dem, der gælder for AFS-forsikringen. De er 
beskrevet i et separat afsnit i brochuren.) 

Denne forsikring dækker ikke enhver skade, som enten i sin oprindelse eller omfang, direkte eller indirekte, 
nært eller fjernt kan henføres til eller er en følge af:  

Selvmord eller forsøg på selvmord, mens den forsikrede er ved sin fornufts fulde brug, eller forsøg på 
selvdestruktion i et øjebliks sindssyge. 

Forsætligt, selvfremkaldt skade (denne undtagelse gælder ikke AD&D-ydelser) 

Udgifter, der er betalt af en bilforsikringspolice uden hensyn til skyld (denne undtagelse gælder ikke for 
AD&D-ydelser). 

Skader, der opstår, mens den dækkede person er beruset eller under indflydelse af medicin undtagen efter en 
læges godkendelse og ordinering (denne undtagelse gælder ikke for AD&D-ydelser). 

Hvis den forsikrede begår eller forsøger at begå en forbrydelse. 
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Gør tjeneste som pilot eller besætningsmedlem om bord på et fly.  

Flyvning med fly, der bliver brugt til stunt eller luftakrobatik, kapflyvning, udholdenhedstests, raketdrevne 
fly, fly til sprøjtning af afgrøder fra luften, flyvning med bannere, inspektion, drivning af kreaturflokke, 
luftfotografering eller anden form for flyvning, som kræver en speciel tilladelse.  

Militærtjeneste. 

Sygdomme, der ikke er endemiske sygdomme, undtagen bakterieinfektion efter et udvortes snitsår eller sår 
eller indtagelse af forurenede fødevarer ved et uheld (denne undtagelse gælder ikke for efterforsikringen) 

Behandling, der er udført af en person, som er ansat eller engageret af AFS eller et nært familie- eller 
husstandsmedlem.  

Udgifter dækket af ”Workers’ Compensation  laws” (amerikansk forsikringsordning for arbejdsulykker). 

Udgifter i forbindelse med aktiviteter for at tjene penge, som ikke har nogen forbindelse med AFS-
programmet. 

Valgfri eller eksperimentel kirurgi, undersøgelse, helbredsbehandling eller materialer, der ikke er godkendt 
og almindeligt brugt efter anerkendte standarder i det land, hvor behandlingen finder sted. Graviditet, 
børnefødsel, ikke fremkaldt abort, fremkaldt abort eller komplikationer i forbindelse hermed. 

Mentale eller nervemæssige lidelser.  

Kosmetiske operationer, undtagen hvis der er tale om en nødvendig, kirurgisk genopretning efter en ulykke. 

Briller, kontaktlinser, høreapparater, kørestol, tandbøjler, apparater, undersøgelser eller henvisninger hertil 
eller reparation eller udskiftning af tandreguleringsanordninger 

Behandling af hernia, Osgood-Schlatter’s Disease, osteochondritis, appendicitis, osteomyelitis, hjertesygdom 
eller -tilstande, patologiske frakturer, medfødte svagheder, nethindeløsning, med mindre det skyldes en 
ulykke, eller mental forstyrrelse eller psykologisk eller psykiatrisk behandling (undtagen som fastsat af 
forsikringen), uanset om den er forårsaget af en dækningsberettiget ulykke eller ej.  

Temporomandibulær eller craniomandibulær leddysfunktion og dermed forbundne myofaciale smerter. 

Skade på eksisterende tandreguleringsudstyr, eller skade på eller tab af broer eller proteser. 

Lidelser, som ikke er fremkaldt af en dækket ulykke eller endemisk sygdom  

Procedurer som ikke anses for at være lægeligt nødvendige  

Udgifter, som ikke ville komme til udbetaling, hvis denne forsikring ikke eksisterede.  

Behandling, serviceydelser eller materialer, som forsikringen ikke dækker: Krig eller krigshandlinger, 
herunder terrorisme, er dækket undtagen i følgende lande: USA, den forsikredes hjemland og lande som 
Afghanistan, Irak og Iran.  

For en fuldstændig beskrivelse af alle vilkår og betingelser som gælder for disse tillægsydelser henvises til 
policens ordlyd for yderligere detaljer. Dette dokument er tilgængeligt på det nationale AFS-kontor. 
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Bemærk, at denne brochure er et kort resume af dækningen i henhold til forsikringspolice. Hvis der er 
uoverensstemmelse mellem forsikringspolicen og denne brochure, er det forsikringspolicen, der er gældende. 

Indberetning af erstatningskrav for tillægsydelser: 

Erstatningskrav sendes direkte til Aon i Holland. AON administrerer erstatningskrav for forsikringsselskabet 
Starr. Bemærk: Udgifter i forbindelse med tillægsydelserne skal ikke sendes til GMMI, da de kun 
administrerer erstatningskrav for AFS-forsikringen, ikke for tillægsydelser.  

Erstatninger i forbindelse med tillægsydelserne er i amerikanske dollars. AFS har ikke ansvar for vekslings 
til andre valuta.  

Originale kvitteringer og en beskrivelse af skaden skal ledsage erstatningskravet. I nogle tilfælde kan det 
være nødvendigt med en læges udtalelse eller et brev for at underbygge kravet eller yderligere behandling. 
Erstatningskrav skal sendes til AON inden 90 dage efter skadens indtræden:  

Aon Consulting  
AFS Claims Team  
Ronald Enderman  
Admiraliteitskade 62, Rotterdam  
Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam, Holland 

email: afs@aon.nl  
telefon: (31) 10 448 82 38 
fax: (31) 10 448 87 24  

Bemærk: Erstatningskrav, der er indsendt senere end 90 dage efter skadens indtræden, ikke kan 
imødekommes.  
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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 
l d  h  dit 

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 

a) Akut sygdom eller tilskadekomst blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme
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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 
originalkvittering herfor sendes til Europæiske. 
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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, 
f) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, snescooter, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj, 
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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 
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. 
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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. 
 
Bemærk dog: 
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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. 
 
Forsikringssummerne er pr. sikrede, medmindre andet er anført for de enkelte dækninger. 
 

8 URIGTIGE OPLYSNINGER 

34

http://www.er.dk/


 

 
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 
 

For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret. 
a) Efter Forsikringsaftaleloven har du fortrydelsesret. 
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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. 
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Afbestillingsforsikring 

Som det fremgår af Deltageraftalen, vil det indbetalte depositum på kr. 12.000 helt eller delvis være tabt, 
hvis I afbestiller udvekslingsopholdet efter 31. maj i året før afrejse (vinterafgang) og 31. december i året før 
(sommerafrejse). Dette gælder også, hvis der indtræffer sygdom eller lignende hos deltageren. 

Imidlertid har AFS indgået en aftale med Europæiske Rejseforsikring, hvor det bliver muligt for deltagerne 
at tegne en særlig Afbestillingsforsikring. Forsikringen skal betales sammen med depositum og dækker 
depositummet, hvis udvekslingsopholdet ikke kan påbegyndes som følge af død, tilskadekomst eller 
akut sygdom hos forsikrede eller nærmeste familie. Det er dog en forudsætning, at sygdommen ikke var 
til stede ved køb af forsikringen. 

Ordningen er så ny, at der endnu ikke er udarbejdet særskilte forsikringsbetingelser; men vedlagte 
Betingelser 04101 med AFS Interkulturs kommentarer kan bruges som vejledende tekst. 

Hvis I ønsker at vi skal tegne en afbestillingsforsikring for jer, skal I indbetale kr. 480,00 til AFS konto i 
Danske Bank reg.nr. 3306 konto 310 611 7012 og anføre deltagernavn og deltagernummmer samtidig med 
indbetaling af depositum. Så vil vi sende policen til jer hurtigst muligt. 

Afbestilingsforsikringen kan ikke fortrydes eller tilbagebetales. 

Har I spørgsmål til stipendier eller afbestillingsforsikring er I velkomne til at kontakte sekretariatet (Tom E. 
Thomsen – tlf. 3832 2308) 

37



Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 

Gyldig fra den 1. januar 2013 

1.1 Hvordan er du forsikret? 
Forsikringen dækker ved, 
1) afbestilling af rejser, og
2) afbestilling eller afbrydelse af højskoleophold i Danmark.

Forsikringen kan købes som 
A) Afbestillingsforsikring
B) Gruppe-afbestillingsforsikring

Den valgte forsikring er oplyst i policen og/eller på deltagerbeviset. 

1.2 Hvem dækker forsikringen? 
Forsikringen dækker de personer, der har købt afbestillingsforsikring hos Europæiske ERV, og 
er anført på police og/eller på deltagerbevis. 

1.3 Hvornår skal forsikringen købes? 
Forsikringen skal bestilles og betales ved bestilling af rejsen eller høj- skoleopholdet dog senest 
ved betaling af depositum til rejsearrangøren eller højskoleopholdet. 

1.4 Hvornår dækker forsikringen? 
Forsikringen dækker indtil udrejse fra Danmark. Ved ferie i Danmark dækker forsikringen 
indtil afrejse fra forsikredes bopæl. 

Ved højskoleophold dækker forsikringen indtil opholdets ophør eller afbrydelse. 

Policen kan indeholde oplysninger om andet udrejsested. 

1.5 Kroniske/eksisterende sygdomme 
Der gælder særlige regler for kroniske/eksisterende sygdomme – se pkt. 
1.7. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kroniske/eksisterende sygdom er dækket, kan du anmode 
Europæiske ERV om et skriftligt forhåndstilsagn. Det gør du ved at sende dine lægeoplysninger 
til Europæiske ERV att.; Lægekonsulenten, hurtigst muligt efter køb af forsikringen. 

1.6 Hvilke udgifter dækker forsikringen? 
Forsikringen dækker den del af forsikredes betaling, som rejsearrangø- ren eller 
højskolearrangøren ifølge de almindelige rejse -eller højskoleop- holdsbetingelser har krav på, 
når rejsen afbestilles eller højskoleopholdet afbestilles eller afbrydes i forsikringsperioden – dog 
maksimalt op til forsikringssummen i policen, deltagerbeviset eller betingelserne. 
Ved afbrydelse af højskoleophold dækker forsikringen forsikredes beta- ling for de dage, 
opholdet ikke benyttes. Ved afbrydelse efter kl. 12.00 udbetales erstatning fra dagen efter. 
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Europæiske ERVs erstatningspligt som følge af én skadebegivenhed  kan aldrig overstige DKK 
1.000.000 uanset om skaden vedrører en eller flere policer. 

1.7 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? 
A. Afbestillingsforsikring
Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde eller gen- nemføre formålet med
rejsen eller højskoleopholdet eller forsikrede må afbryde højskoleopholdet på grund af
1) død eller akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv, dennes familie eller rejseledsager,
2) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed umid- delbart inden afrejsen eller

højskoleopholdets begyndelse,
3) brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på din private bolig eller virksomhed umiddelbart

inden afrejsen eller højskoleopholdets begyndelse,
4) at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom må melde afbud til en eksamen på et

tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en
forudsætning, at rejsen eller højskoleopholdet blev købt forud for tidspunktet for eksamen, og at
reeksamen holdes i rejseperioden eller højskole- opholdsperioden eller op til to uger efter planlagt
hjemkomst eller ophør  af højskoleopholdsperioden,

5) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccina- tion, som bliver indført i
forsikringsperioden og er et krav for indrejse i det land, som forsikrede skal rejse til,

6) at forsikrede på grund af graviditet eller af helbredshensyn til fo- stret, ikke kan vaccineres og at
vaccinationen har relevans for rejsen eller højskoleopholdet.
Det er en betingelse, at graviditeten ikke var til stede, da forsikrede købte rejsen eller
højskoleopholdet,

7) arbejdsgivers uventede opsigelse eller lock-out af forsikrede. Opsigelse eller lock-out skal ske i
forsikringsperioden og senere end 3 måneder inden afrejsen eller højskoleopholdets begyndelse,

8) Forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, og det betyder, at forsikrede ikke
har mulighed for at holde ferie i rej- sens eller højskoleopholdets varighed.
Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i forsikringsperioden,  og at forsikrede er begyndt
i det nye job senere end 1 måned inden afrejsen eller højskoleopholdets begyndelse.

9) skilsmisse/separation eller ophør af samliv. Ved ophør af samliv, er det en betingelse, at forsikrede og
dennes samlever har forskellige folkeregister- adresser, og at de har boet sammen (haft samme
folkeregisteradresse) i minimum 12 måneder forud for samlivets ophør.

Bemærk: Nedenstående er kun gældende ved afbestilling af rejse. 

10) at forsikrede ikke kan godkendes af Europæiske ERVs læge til at  købe en rejseforsikring til den
pågældende rejse. Det er en betin- gelse, at årsagen til den manglende lægelige godkendelse ikke
var til stede, da forsikrede købte forsikringen.
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11) Forsikringen dækker endvidere, når forsikrede ikke kan påbegynde eller gennemføre en bil- eller
campingferie, som følge af, at forsikre- des bil eller campingvogn bliver ramt af en skade, der er
omfattet af en almindelig kaskoforsikring. Forsikringen dækker alene skadestil- fælde opstået de
sidste 8 dage før  afrejsen.

Op til 3 forsikrede kan afbestille i tilfælde af en rejseledsagers død eller alvorlig akut 
sygdom/tilskadekomst. 
Under punkt 1.7 nr. 2–11 dækker forsikringen endvidere medrejsende familie. 

I tilfælde, hvor afbestilling i henhold til punkt 1.7 nr. 1–11 medfører, at en for- sikret ellers skulle 
rejse alene, dækker forsikringen denne. 

Der stilles ikke krav om, at den person, der giver anledning til afbestilling, har købt 
afbestillingsforsikring hos Europæiske ERV. 

B. Gruppe-afbestillingsforsikring

Bemærk: Gruppe-afbestillingsforsikring kan ikke købes i forbindelse med højsko- leophold.

Ved skadetilfælde nævnt i punkt 1.6 A,
1) forhøjes antallet af forsikrede, der kan afbestille med henvisning til død eller akut

sygdom/tilskadekomst hos en rejseledsager, til i alt 20,
2) dækker forsikringen alle personer, der er anført på policen,

hvis gruppelederen (specificeret på policen) bliver forhindret i at del- tage i rejsen i henhold
til pkt. 1.6 A. Bliver gruppelederen forhindret
i at deltage i rejsen som følge af en forsikringsbegivenhed hos en rejseledsager, dækker
forsikringen alene gruppelederen, den skades- ramte rejsedeltager og op til 19 andre
rejseledsagere.

1.9 Afbestilling af rejse eller højskoleophold 
I tilfælde af afbestilling af rejse skal du straks underrette Europæiske ERV og 
rejsearrangøren. Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker forsikringen ikke. 

I tilfælde af afbestilling eller afbrydelse af højskoleophold skal du straks underrette 
Europæiske ERV og højskolearrangøren. 

1.10 Forhold i skadetilfælde 

1.8 Undtagelser/begrænsninger Undtagelser: 
Forsikringen dækker ikke, hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til 
afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Det er en betingelse, at der ikke har været 
sygdomssymptomer før forsikringen er trådt i kraft. 
Begrænsning: 
Hvis den person, der er årsag til afbestilling, er fyldt 75 år, er Europæiske ERVs 
erstatningspligt begrænset til maksimalt DKK 20.000,- pr. person, uanset at den købte 
forsikringssum er højere. 
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Du kan anmelde din skade direkte på www.er.dk eller få tilsendt en skadeanmeldelse ved at 
kontakte Europæiske ERVs KundeCenter på telefon 70 10 60 30. Ubenyttede flybilletter, 
busbilletter eller lignende og faktura fra rejsearrangøren eller højskolearrangøren skal 
sendes til Europæiske ERV. 

 

 
Sygdom/tilskadekomst/død 
Senest på afrejsedagen eller ved højskoleophold, ved opholdets begyn- delse eller afbrydelse, skal 
behandlende læge udfylde lægeerklæringen på bagsiden af skadeanmeldelsen (betales af forsikrede) 
med diagnose. På anmodning skal du give Europæiske ERVs læge adgang til alle re- levante 
sygejournaler og oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges kopi af 
dødsattesten. 
Brand eller indbrud 
Politirapport skal sendes til Europæiske ERV. 

 
Arbejdsløshed eller lock-out 
Kopi af opsigelse eller lock-out varsel skal sendes til Europæiske ERV. Ved start på nyt job skal kopi 
af ansættelsesaftalen sendes til Europæi- ske ERV. 

 
Skilsmisse/separation eller ophør af samliv 
Kopi af separations/skilsmisse bevilling skal sendes til Europæiske ERV.  Ved ophør af samliv skal 
udskrift fra folkeregisteret sendes til Europæiske ERV. 

 
Manglende beståelse af eksamen 
Tidspunkt for eksamen skal oplyses, og dokumentation for at eksamen ikke er bestået skal sendes til 
Europæiske ERV. Ved akut sygdom skal lægeerklæring sendes til Europæiske ERV. 

 
Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 
Dokumentation for arbejdsnedlæggelsen skal sendes til Europæiske ERV. 

 
Vaccination 
Lægelig dokumentation for, at du ikke kan modtage vaccinationen, skal sendes til Europæiske ERV. 

 
Graviditet 
Lægelig dokumentation for, at forsikrede ikke kan modtage vaccinatio- nen, skal sendes til 
Europæiske ERV. 

 
Kaskoskade på bil eller campingvogn 
Dokumentation for kaskoskaden sendes til Europæiske ERV. 

 

2 Generelle bestemmelser 

2.1 Dobbeltforsikring 
Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden for- sikring. Forsikrede skal 
ved skade derfor altid oplyse, om forsikrede har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver 
af et kreditkort. 
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2.2 Regres 

Udbetalinger i forbindelse med denne forsikring indtræder Europæiske ERV i alle forsikredes 
rettigheder, herunder retten til at videregive ube- nyttede billetter af enhver art. 

 

2.3 Fortrydelsesret 
For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende for- trydelsesret: 
a) Efter Lov om forsikringsaftaler har du fortrydelsesret. 
b) Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter: 

1) Den dag, hvor forsikrede har modtaget underretning om, at forsik- ringsaftalen er indgået eller 
2) den dag, hvor forsikrede har modtaget skriftlig oplysning om for- trydelsesretten. 

Udløber fristen på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 
5. juni, kan forsikrede vente til den følgende hverdag. 

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Europæiske ERV, at forsikrede har fortrudt 
aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal forsikrede sende brevet inden fristens udløb. Hvis 
du vil sikre dig bevis for, at forsikrede har fortrudt rettidigt, kan forsikrede sende brevet 
anbefalet og opbevare postkvitteringen. 

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

Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allé 3, 
1790 København V 

 
2.4 Ankenævn 

Er forsikrede uenig i Europæiske ERVs afgørelse, og fører fornyet hen- vendelse til 
Europæiske ERV ikke til andet resultat, kan du klage til: 

 
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 
København V 
Tlf.: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00) 

 
Klagen skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og for- sikrede skal betale et 
mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: 
a) Europæiske ERV, 
b) Ankenævnet for Forsikring, 
c) Forbrugerrådet 

 
2.5 Værneting og lovvalg 

Søgsmål mod Europæiske ERV kan anlægges ved dit eget hjemting, Byretten eller Østre 
Landsret i København. Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres i 
henhold til dansk ret. 

2.6  Definitioner 
Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte ord som følger: 
• akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en ny- opstået sygdom eller 

en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom. 
• Bopæl. Ved bopæl forstås den bopæl som er registreret som forsikre- des 

folkeregisteradresse. 
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• Familie. Ved familie forstås din ægtefælle eller samlever, dine børn, papbørn, plejebørn, 
børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, plejeforældre, svigerforældre, søskende, 
papsøskende, plejesøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre. 

• Ferie i Danmark. Ved ferie i Danmark forstås ferie der foretages i Danmark og minimum 50 km 
fra forsikredes bopæl. Ferien skal ske i en lejet bolig eller andet, der kan sidestilles med en bolig. 
Som bolig forstås også bestilt og betalt ophold på hotel, motel, vandrehjem, i autocamper, kahyt, 
campingvogn, båd eller telt. Der skal foreligge of- ficiel lejekontrakt og/eller bookingbekræftelse. 

• Højskoleophold. Ved højskoleophold forstås at man modtager un- dervisning i større eller 
mindre grupper på en registreret højskole i Danmark. 

• Papbørn. Børn, som ikke er din/dine biologiske børn, men hvor du er gift eller lever sammen på 
samme folkeregisteradresse i et ægte- skabslignende forhold med en af de biologiske forældre. 

• Papforældre. Personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller lever sammen 
på samme folkeregisteradresse i et ægte- skabslignende forhold med en af dine biologiske 
forældre. 

• Papsøskende. Personer, som ikke er en biologisk søskende, men som du lever eller har levet med i 
et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. 

• Plejebørn. Et plejebarn har altid folkeregisteradresse hos dig, og du er godkendt af kommunen som 
barnets forsørger. 

• Plejeforældre. Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller pap- forældre, men som er 
godkendt af kommunen som dine forsørgere. 

• Plejesøskende. Personer, som ikke er dine biologiske søskende eller papsøskende, men som du 
lever eller har levet med hos sine forældre, pap- eller plejeforældre. 

• Rejseledsager. Ved en rejseledsager forstås en person, som enten er påført samme deltagerbevis/-
billet som dit, eller som har købt rejsen sammen med dig i den hensigt at foretage rejsen sammen. 

• Udrejse fra Danmark; 
- Til vands, når færge eller båd sejler fra havn, 
- Til lands, når grænsen krydses, 
- I luften, når flyet er i luften. 
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Bemærk 

 
Den offentlige Rejsesygesikring 

Husk at dit gule sundhedskort skal være gyldigt. 

Konsekvensen af urigtige oplysninger 

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

Hvis oplysninger forties, eller der afgives forkerte svar, som   kan have betydning for Europæiskes 
bedømmelse, kan erstat- ningen nedsættes eller helt   bortfalde. 

 
 

Vi ønsker dig en god rejse. 

   

Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg  Allé 3 
1790 København V 
Tlf. 70 10 60 30 
Fax 70 10 60 40 
Mandag – torsdag 8.00 –   17.00 
Fredag  8.00  – 16.00 
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AFS Interkultur  
Nordre Fasanvej 111 2000 Frederiksberg  
38343300 
afs.interkultur@afs.org  
www.afs.dk 
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