
 

 

 

Rejseforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøm Forsikring g/s         
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale, policen, policetillæg samt forsikringsbetingelserne der er gældende. Det fremgår af din police, 
hvilke dækninger du har valgt. Tilvalgsdækninger er valgfrie.  
Forsikringsbetingelserne finder du på storstrom.dk  
 
Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Rejseforsikringen er en årsrejseforsikring og dækker ferier op til 60 dages varighed, med mulighed for 

forlængelse. Forsikringen etableres som et tillæg til indboforsikringen, og gælder for samme personkreds som 

nævnt heri.  
 

 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

 
 
Grunddækning 
✓ Akut sygdom eller tilskadekomst, 

herunder hjemtransport, tillige ved 
dødsfald 

✓ Hjemkaldelse, til sikredes bopæl i 
Danmark 

✓ Tilkaldelelse, af to personer tilkaldt fra 
Danmark  

✓ Sygeledsagelse, fra en person 
✓ Erstatningsrejse og ødelagte rejsedøgn 
✓ Ferieboligsikring 
✓ Forsinket fremmøde 
✓ Eftersøgning og redning 
✓ Evakuering og ufrivilligt ophold 
✓ Krisehjælp 
✓ Tandbehandlig, fysioterapi eller 

kiropraktik 
✓ Bagageforsinkelse 
✓ Overfald 
✓ Lån til sikkerhedsstillelse 
✓ Ansvar for skade på lejet feriebolig 
✓ Selvrisiko ved skade på lejet bil, MC 

eller knallert 
 

Tilvalg 
o Skiferie 
o Afbestillingsforsikring 

 

 

  
  

 

 

Hvad dækker den ikke ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 
 
 Rejse til områder, Det Danske 

Udenrigsministerium o. lign. 
offentlige myndigheder, fraråder. Fx 
områder med krig og oprør 

 Skade på grund af selvforskyldt 
beruselse, påvirkning af narkotika 
og lignende  

 

  

  

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 

! Forhåndsgodkendelse skal søges hos 
SOS International, ved kroniske eller 
eksisterende sygdomme/lidelser, der 
har krævet fx behandling, indlæggelse 
indenfor 2 mdr. før afrejse, eller 
nyopstået sygdom eller tilskadekomst, 
hvor der ikke er opsøgt læge, eller 
stillet diagnose, før afrejse. 

! Dækning i Danmark, se betingelser 

 
 
 
 



  

Storstrøm Forsikring g/s  •  Lohmannsvej 8  •  4780 Stege 

Telefon 5555 8888  •  CVR-nr. 18773015  •  E-mail: post@storstrom.dk 

 

 
 
 
 

 

Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen dækker rejser i hele Verden  

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal vi have besked, hvis 
- du skifter betalingsadresse elle andre risikoændringer 

 
Sker der en skade, så skal du  

- straks kontakte SOS International.  

- på vores hjemmeside strostrom.dk kan du downloade og printe SOS-Rejsekortet inden 
din afrejse  

- tyveri og røveri skal hurtigst muligt anmeldes til politiet, i det land hor skaden er sket  

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt.  

Der kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes 

Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når 

forsikringsperioden udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan 

også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved 

opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr.  

Ved skade kan du eller selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel, i indtil 30 dage efter 

skaden afsluttes, skaden afvises eller erstatning betales. 

 

              


