Rejsekort (14:2)
Med en rejseforsikring hos WaterCircles er du og din husstand økonomisk sikret, hvis I skulle
være så uheldige at blive ramt af en akut sygdom eller komme til skade på rejser i udlandet.
Inden rejsen
Hos WaterCircles har vi 3 forskellige rejseforsikringer, og det er vigtigt, at du inden rejsen
checker, at din forsikring dækker din rejsetype. Udover private ferierejser* dækkes:
Rejse Basis

Rejse Standard

Rejse Super

(fremgår af din police)

(fremgår af din police)

(fremgår af din police)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Deltagelse i farlig sport*

Nej

Nej

Ja

Formålsrejser*

Nej

Nej

Ja

Deltagelse i ekstrem sport*
Deltagelse i bjergbestigning,
ekspeditioner* og professionel sport*

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

30 dage

30 dage

60 dage

Nej

Ja

Ja

Rejsetype
Studierejser
Studieophold, når tilmeldt en
uddannelsesinstitution i udlandet
Ferierejser i kombination med
erhvervsarbejde (se også punkt
1.4.3 i betingelserne)

Dækker rejser af varighed op til
Dækker afbestilling

Rejser du udenfor Europa* skal du yderligere sikre dig, at din forsikring dækker i hele verden.
Hvis du, eller andre, der er dækket under din rejseforsikring, lider af en eksisterende eller
kronisk sygdom, kan det være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering.
Kontakt os derfor i god tid inden du rejser så du ved om din rejseforsikring dækker på
normale vilkår.
Print kortet ud, anfør dit policenr. og opbevar kortet sammen med dine øvrige rejsepapirer
når du rejser, så har du de vigtigste informationer lige ved hånden, hvis uheldet er ude.

Travel Insurance Card

- Behov for assistance ring 0045 7025 0062

Policy No. _____________
In the event of hospitalization or possible necessary repatriation
abroad, please immediately contact:
SOS international A/S
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Danmark

Rejsekortet giver den forsikrede ret til at modtage
behandling for akut sygdom eller ulykke opstået på ferien.
This insurance card entitles to receive treatment for
acute illness or accident incurred during the journey.

Phone No. 0045 3848 9359
Fax No.
0045 7010 5056
www.sos.dk

Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd. (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 If,
Finland og repræsenteres i Danmark af Watercircles Danmark A/S cvr.nr. 33782853 ( www.watercircles.dk, telefon
7025 0062, email info@watercircles.dk). Watercircles er registreret hos Finanstilsynet som forsikringsagent til If.

Rejsekort - *-definitioner
Private ferierejser
Ved privat ferierejser forstås rejser hvis formål er ferie- eller studierejse. Undtaget er:





Erhvervsrelaterede studierejser i forbindelse med et studie, der relaterer sig til dit erhverv, fx meritgivende
eller som giver et uddannelsesbevis, der kan anvendes i erhvervssammenhæng.
Erhvervsrejse: Rejse med aktiviteter, der relaterer sig til erhverv eller formål, der kan sidestilles med
erhverv – eller hvor du modtager en form for løn eller vederlag.
Frivilligt/gratis arbejde: Nødhjælpsarbejde, frivilligt arbejde, praktik, arbejdssøgning eller ulønnet arbejde.
Behandlingsrejse: Rejser hvor du modtager behandling for lidelser, der ikke er akut opstået.

Europa
I Watercircles dækker vi på rejseforsikring med dækning i Europa i alle EU//EØS-landene, som består af
følgende lande:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Oversøiske kolonier betragter vi ikke som
en del af EU.
Hvis et EU/EØS-lands status ændres, ændres dækningsområdet tilsvarende på denne forsikring.
Udover ovenstående lande er Andorra, Grønland, Færøerne, Isle of Man, San Marino, Monaco, Schweiz og
Vatikanstaten også omfattet.
Farlig sport
Farlig sport er fx boksning, karate og andre kampsportsgrene, elastikspring, paraglidning (faldskærm efter båd),
hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, jetski, vandscooter, dykning med
anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr, træning eller deltagelse i enhver form for cykelløb.
Formålsrejse
Formålsrejse er en rejse hvor rejsens primære formål er at udøve en eller flere aktiviteter. Det kan fx være en
rejse hvor det primære formål med rejsen er at spille golf, en cykel- eller vandreferie.
Ekstrem sport
Ekstrem sport er fx hestevæddeløb, militaryridning eller lignende, motor-, knallert-, go-cart- og racerbådsløb af
enhver art samt rallies. Endvidere betragtes ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne
som ekstrem sport.
Ekspeditioner
Herved forstås rejser til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver særskilt tilladelse til at opholde
sig. Det er primært i polarområderne, ture over indlandsisen på Grønland og i det nordlige Canada.
Professionel sport
Ved professionel sport skal forstås sport som udøves mod betaling. En person betragtes som professionel, når
denne udelukkende lever af sin sport eller kontraktligt er lønnet.

Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd. (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 If,
Finland og repræsenteres i Danmark af Watercircles Danmark A/S cvr.nr. 33782853 ( www.watercircles.dk, telefon
7025 0062, email info@watercircles.dk). Watercircles er registreret hos Finanstilsynet som forsikringsagent til If.

