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Nyt Mastercard Platin –
ændring af Rejseforsikring
Følgende ændringer skal du være opmærksom på:
Mastercard Platin (Saxo)
Hvem er dækket?

Mastercard Platin (AB)

Forskel

Børn under 21 år dækkes uanset Børn under 18 år dækkes, uanderes bopæl.
set deres bopæl.

Børn er dækket uanset deres
bopæl indtil barnet er 18 år
mod tidligere 21 år.

Forsikringen dækker også, hvis
kortholder bor i udlandet

Forsikringen omfatter kun
sikrede med fast bopæl i
Danmark.

Forsikringen dækker nu
kun sikrede med fast bopæl
i Danmark.

Rejseulykke

Rejseulykke

Omfatter ikke Rejseulykke

Forsikringen omfatter ikke
længere Rejseulykke

Sygeledsager

Forsikringssummen er ubegrænset.
Opholdsudgifter dækkes op til
1.800 kr. pr. person pr. døgn.

Hotelophold, fortæring og
lokal transport dækkes med
indtil 1.500 kr. pr. dag. Dog
højst 30.000 kr. for alle sikrede
personer.

Forsikringssummen er justeret.

Tilkaldelse

Forsikringssum til opholdsudgifter er på op til 1.800 kr.
pr. person pr. døgn – dog højst
27.000 kr. pr. skade.
Rejseudgifter dækkes ubegrænset – dog højst økonomiklasse.

Hotelophold, fortæring og lokal
transport dækkes med indtil
1.500 kr. pr. dag pr. person,
dog højst 30.000 kr. for begge
parter.

Dækning til opholdsudgifter
har fremover en lavere sum
pr. døgn, men et højere maksimum beløb.

Forsinkelser

Forsikringen dækker nødvendige og rimelige udgifter til
forplejning samt eventuelle
overnatninger med op til
6.000 kr. pr. rejse pr. person.
Endvidere erstattes nødvendige
og rimelige udgifter til tøj og
toiletartikler i forbindelse med
overnatningen med maksimalt
500 kr. pr. rejse

Forsikringen omfatter
dokumenterede rimelige og
nødvendige ekstraudgifter til
transport og hotelophold/fortæring for hver sikret person
med indtil 1.000 kr. pr. påbegyndt døgn, dog højst 4.000 kr.
pr. sikret person.

Transportudgifter ifm. Transportforsinkelse er nu inkluderet.
Samlet forsikringssum pr. person er dog justeret.
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Flybagageforsinkelse

Forsikringen dækker, hvis
bagage forsinkes i minimum
4 timer.
Forsikringen dækker rimelige
og absolut nødvendige udgifter
til beklædningsgenstande og
toiletartikler med op til 6.000 kr.

Forsikringen dækker, hvis
indskrevet bagage bliver forsinket i mere end fem timer i
forhold til bestemmelsesstedet
i udlandet.

Timegrænsen for bagageforsinkelse er ændret fra 4 til 5 timer.
Den samlede forsikringssum er
justeret fra 6.000,- til 4.000,-.

Forsikringen erstatter rimelige
og nødvendige erstatningskøb
til tøj, sko og toiletartikler med
indtil 1.000 kr. pr. påbegyndt
døgn pr. forsinket kuffert, - dog
højest 4.000 kr. i alt pr. forsinket kuffert.

Bagage

Dækker bagage

Dækningen omfatter ikke
bagage

Forsikringen omfatter ikke
længere bagage

Forretningsrejser

Forsikringen dækker forretningsrejser, ferierejser og studierejser, samt kombinationsrejser af samme i hele verden,
inkl. Danmark

Forsikringen omfatter følgende
rejsetyper:
• Ferierejser.
• Studierejser, der er arrangeret af folkeskole, efterskole
eller en gymnasial uddannelse.
• Sportsrejser, der er arrangeret af sportsklub. Forsikringen
dækker ikke sportsrejser, hvor
sporten dyrkes professionelt.
Se betingelser.
Forsikringen dækker ikke
rejser, hvor der på nogen måde
indgår erhverv, bortset fra:
Ferierejser i kombination med
erhvervsrejser.
Forsikringen dækker kun i den
del af rejsen, der er ferie, og
gælder kun, hvis der ikke er
købt en
forsikring for erhvervsrejsen,
hvor feriedage er inkluderet.
eller
Erhvervsmæssigt besøg i forbindelse med ferierejser
Når hovedformålet med rejsen
er ferie, accepteres det, at
sikrede foretager et kort besøg
af højst en dags varighed hos
eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, en
messe eller andet relateret til
sikredes erhverv.

Forsikringen dækker ikke forretningsrejser.
Når hovedformålet med rejsen
er ferie, accepteres det, at
sikrede foretager et kort besøg
af højst en dags varighed hos
eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, en
messe eller andet relateret til
sikredes erhverv.
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Selvrisiko

Selvrisikodækning på lejet bil,
autocamper og båd

Selvrisikodækning på lejet personbil eller motorcykel.

Forsikringen er udvidet med
tilvalg ”ingen selvrisiko på
lejebil”.
Forsikringen dækker ikke
selvrisiko på lejet autocamper
eller båd.

Privatansvar

Sikkerhedsstillelse
Generel undtagelse
i din nye forsikring

Privatansvarsforsikring

Forsikringssum 177.000 kr. pr.
skadebegivenhed

Privatansvar dækkes hvis
sikrede har Indboforsikring i
Alm. Brand.
Ansvarsskader i udlandet
dækkes med en forsikringssum
på 3 mio. kr. ved skade på ting
og 10 mio. kr. ved skade på
personer.
Juridisk ansvar for skade på
inventar eller bygningsdele i
den lejede feriebolig er dækket, når det beskadigede har
været i sikredes varetægt. For
denne dækning gælder dog en
selvrisiko på 1.500 kr. af enhver
skade.

Privatansvar dækkes hvis sikrede har Indboforsikring i Alm.
Brand.

Forsikringssum 100.000 kr. pr.
skadebegivenhed

Justeret forsikringssum.

Forsikringen dækker ikke:
boksning (inkl. kickboksning,
thaiboksning eller lignende
kampsport), basejumping, parkour, riverrafting over klasse 4,
hestevæddeløb, soloklatring,
kitesurfing, faldskærmsudspring, motorløb inkl. træning, paragliding, hanggliding,
svæveflyvning, dykning med
dykkerflaske, cykelløb, triathlon, trekking eller klatring
i bjergterræn, bouldering,
ishockey og anden farlig sport/
aktivitet.

Forsikringen dækker ikke:
boksning (inkl.
kickboksning, thaiboksning eller lignende kampsport), basejumping, parkour, riverrafting
over klasse 4, hestevæddeløb,
soloklatring. slet derefter t.o.m.
farlig/sport/ aktivitet.

Forsikringen dækker ikke
skade som følge af, at sikrede
har kørt på ski/snowboard
uden for et skisportssteds område/de præparerede skiløjper
(off-piste).

Der vil fremover være en selvrisiko.

Forsikringen er udvidet med
tilvalg ”farlig sport” og dækker
de disse aktiviteter; kitesurfing,
faldskærmsudspring, motorløb inkl. træning, paragliding,
hanggliding, svæveflyvning,
dykning med dykkerflaske, cykelløb, triathlon, trekking eller
klatring i bjergterræn, bouldering i max. 10 meters højde og
ishockey.
Forsikringen dækker ikke skade
som følge af, at sikrede har kørt
på ski/snowboard uden for et
skisportssteds område/de præparerede skiløjper (off-piste).

Bank | Forsikring | Pension
Herudover er en række dækninger udvidet på den nye Rejseforsikring:
Det er ikke længere et krav, at sikrede rejser sammen med kortholder for at være dækket af forsikringen. Det er heller ikke
længere et krav at rejsen foretages i samme transportmiddel som kortholder. Medrejsende er dækket på lige vilkår med
kortholder.
Forsikringen dækker fremover også dine børnebørn under 18 år eller en anden medrejsende under 18 år, som rejser med dig
uden sine forældre.
Ved sygdom dækkes den/de tilkaldte personer hvis ikke vedkommende selv har købt rejseforsikring. Forsikringen udvides
til at omfatte tilkaldte personer, i den periode de fungerer som sygeledsager. For tilkaldte personer dækkes kun Rejseforsikring, Basis (afsnit 3).
Du får dækket en erstatningsrejse, hvis mindst halvdelen af din ferie bliver ødelagt, hvis du f.eks. bliver indlagt på din rejse.
Krisehjælp er fremover omfattet af dækningen. Ved overfald er forsikringssummen steget til kr. 400.000,- pr. person. Forsikringen dækker desuden udgifter til eftersøgning og redning.
Dækningen udvides til at omfatte transportforsinkelse også med tog, skib eller bus. Timegrænsen er udvidet fra 4 til 6 timer.
Forsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til transport og hotelophold/fortæring, hvis du
uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til det planlagte transportmiddel og derfor ikke kan gennemføre rejsen som
planlagt.
Ved formålsbestemte rejser dækkes lejeudgift til nødvendigt udstyr.
Selvrisikodækning på lejet bil, autocamper og båd er udvidet og forsikringssummen er højere.
Den nye afbestillingsforsikring indeholder en række udvidelser i forhold til forsikringssum samt ledsagers evt. aflysning af
rejsen pga. sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Forsikringen dækker ved tyveri af pas, hvis det ikke er muligt gennemføre
rejsen på et midlertidigt pas. Forsikringen dækker afbestilling, hvis sikrede skal til reeksamen på universitet. Forsikringen
dækker, hvis ferie aflyses pga. skilsmisse, separation eller ophør af samliv. Forsikringen dækker, hvis sikrede bliver gravid
og en læge vurderer, at forhold omkring graviditeten gør det uforsvarligt at rejse. Forsikringen dækker afbestilling, hvis
sikrede rejser alene på et planlagt ophold hos familie og venner i udlandet, og rejsen må aflyses pga. livstruende sygdom
eller skade hos familie eller ven.
Forsikringen dækker udgifter til evakuering, hvis Udenrigsministeriet eller anden offentlig myndighed anbefaler evakuering af rejsemålet - det område, sikrede opholder sig i på rejsen.
Forsikringen dækker din hjemrejse eller afbestilling af din rejse, hvis det er utrygt at skulle rejse til eller opholde sig på en
destination, der er udsat for terror eller naturkatastrofe.
Forudbetalte rejseudgifter inden afrejse og ekstraudgifter til hjemrejse dækkes, hvis flyselskabet går konkurs.
Forsikringen dækker udgifter til leje af feriebolig eller hotelophold, hvis din planlagte feriebolig/hotel bliver ubeboelig pga.
f.eks. brand eller en vandskade.
Hertil er der nu tilknyttet en række tilvalgsmuligheder vedr. erstatningsbil til bilferie, farlig sport, utrygt rejsemål, flyselskabets konkurs, ødelagt skiferie og/eller aktivferie og miniferie i Danmark.
Ovenstående oversigt over ændringer er alene udtryk for en overordnet gennemgang af forsikringsbetingelserne, og i tilfælde
af uoverensstemmelse mellem ovenstående oversigt over ændringer og forsikringsbetingelserne er det forsikringsbetingelserne, som har forrang og er gældende.

