
FØR TUREN: 

 7 dage før afrejse får jeg at vide at jeg er testet positiv for Covid-19. 

Er jeg dækket af rejseafbestillingen? 

JA'! 

 

 7 dage før afrejse får jeg besked om, at min tætte kontakt er positiv for Covid-19 gennem lægelig 

erklæring, og jeg skal forblive i isolation. Er jeg dækket af forsikring? 

Kun hvis det drejer sig om familiemedlem eller rejsekammerat som fastsat i forsikringspolicen. 

Den forsikrede kan faktisk annullere efter et familiemedlems sygdom (se forsikringsdefinition) 

eller kun rejsekammerat (i dette tilfælde positivt for Covid-19). 

 

 7 dage før afrejse udsteder regeringen i bopælsstaten et rejseforbud til Italien. Er jeg dækket af 

forsikring? 

NEJ! Der er ingen forsikring, der dækker denne specifikke sag, da den betragtes som en 

umulighed på grund af force majeure, hvilket gør det umuligt at rejse . 

 

JEG ER PÅ FERIE OG: 

 Jeg bliver testet positivt for Covid-19. Er jeg dækket af lægehjælp og afbestilling? 

JA'! 

 

 Bopælsstaten udsteder et rejseforbud i Italien, og jeg er nødt til at afbryde mit ferieophold så 

hurtigt som muligt. Er jeg dækket af forsikring? 

JA'! (Klausul 10.3) 

 

 De advarer mig om, at en tæt kontakt er positiv for Covid-19, og at jeg må vende tilbage for at gå i 

isolation. Er jeg dækket af forsikring? 

TIDLIG HJEMREJSE-forsikring griber ind og gælder derfor også for AFBRYDELSE AF OPHOLD kun i 

tilfælde af, at det skyldes hospitalisering af et familiemedlem (som pr. definition). 

 

ANDET: 

 Dækker forsikringen i tilfælde af en ulykke med pårørende? 

JA, for AFBRYDELSE AF OPHOLD (afsnit D, punkt 1.3), men ikke for AFBESTILLING AF REJSEN. 

 

 Refunderes forsikringen, hvis et familiemedlem er på hospitalet, og jeg derfor ikke kan tage på 

ferie? 

JA'! Denne sag falder inden for tilfælde af sygdom / ulykker. 

Før afrejse med REJSEAFBESTILLING og under rejsen med REFUNDERING FOR TIDLIG AFBRYDELSE 

AF OPHOLDET. 



 

NB. dette er den specifikke udvidelse for inkludering af allerede eksisterende sygdomme: 

Garantierne for assistance / medicinske udgifter og afbestilling af ferien, delvis i fravigelse af art. 5 

"Udelukkelser, der er fælles for alle garantier" i de generelle forsikringsbetingelser, forstås at være 

effektive, selv i tilfælde af en uforudsigelig opblussen af allerede eksisterende sygdomme i starten af rejsen. 

Denne udvidelse har kun værdi efter fremlæggelse af en lægelig/medicinsk certificering, der er udstedt på 

stedet af en offentlig sundhedsinstans (hospital, lægepraksis) og ikke af private læger, som pålægger 

behovet eller anvender muligheden for at ty til medicinsk behandling 

 

 

 


