			

ÅRSREJSEFORSIKRING
Uanset om du rejser for at slappe af eller for at opleve, så bliver turen bare bedre, hvis du ikke skal bekymre dig om mindre eventyrlige
oplevelser som sygdom og skader. Og det kan vi hjælpe dig med.
Med en årsrejseforsikring i Købstædernes Forsikring kan du roligt
springe i poolen eller ud på eventyr, for forsikringen dækker både
udgifter til fx indlæggelse, behandling og akut hjemrejse.
Forsikringen dækker både daseferie og aktiv ferie i hele verden af
op til 60 dages længde.

Standarddækninger

Tilvalgsdækninger

Forsikringen dækker som
udgangspunkt,
• hvis du bliver akut syg eller kommer til skade under rejsen og har
udgifter i forbindelse med behandling og hospitalsindlæggelse
• hvis du ønsker at rejse hjem pga.
alvorlig og akut opstået sygdom
eller dødsfald i den nærmeste
familie
• hvis du bliver akut syg eller kommer til skade, og du har brug for
at blive transporteret hjem
• hvis du går glip af feriedage
– kompensation for ødelagte
feriedage.

Du kan vælge en afbestillingsforsikring. Den dækker, hvis du bliver syg
eller kommer til skade og derfor ikke
kan komme afsted på den planlagte rejse. Mange rejseselskaber
tilbyder forsikringen for den enkelte
rejse, men med en afbestillingsforsikring hos os er du forsikret på alle
dine rejser året rundt.

Saml dine forsikringer hos
os og få unikke fordele
• 0 kr. i selvrisiko på dine forsikringer, hvis
du får en skade, mens du er uden job.
• 5000 kr. i hånden, hvis familiens børn
under 18 år får visse knoglebrud.
• Ingen forhøjet selvrisiko på bilforsikringen for familiens børn til og med 25 år,
når de låner husstandens bil.
• En garanti der sikrer dig fuld erstatning, hvis din indbosum er sat for lavt.
• 10 % rabat på alle dine forsikringer.

For at købe vores årsrejseforsikring skal du have din indboforsikring i
Købstædernes Forsikring.

Det er værd at lægge mærke til
• Forsikringen dækker din selvrisiko op til 5.000 kr., hvis du får en skade på
et lejet motorkøretøj.
• Forsikringen indeholder en ulykkesforsikring.
• Krisehjælp, tilkaldelse og sygeledsagelse på hjemrejsen er inkluderet i
forsikringen.

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST
Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Du er velkommen til at
kontakte os
Ring på 70 13 70 13
Hverdage fra kl. 8.00 – 17.00
Send os en mail:
ase@ase.dk
ase.dk/forsikring
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