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Her kan du læse en kort beskrivelse af Nykredits Mastercard Business Platinum Rejseforsikring. Du kan se
forsikringsbetingelserne på nykredit.dk/bankvilkaar-erhverv.
Hvilken form for forsikring er der tale om?

Rejseforsikring
Hvem dækkes?
Kortholder + medrejsende ægtefælle/samlever samt
børn til og med 22 år er dækket af forsikringen, når
disse foretager rejsen sammen med kortholder.

Hvilke rejser dækkes?
Mastercard Business Platinum dækker private
ferierejser, erhvervsrejser, samt kombinerede
erhvervs- og ferierejser.
Hvad dækker den?
Forsikringen dækker på rejser op til 60 dage.
 Sygdom og hjemtransport.

 Sygeledsagelse.
 Tilkaldelse.
 Hjemkaldelse.
 Privatansvarsforsikring.
 Retshjælp og sikkerhedsstillelse.
 Afbestilling.
 Overfald.
 Flyforsinkelse og – forbindelse.
 Forsinket fremmøde.
 Flybagageforsinkelse.
 Bagagedækning.
 Selvrisikodækning ved billeje.
 Rejseulykke.

Se forsikringsbetingelserne for en mere
detaljeret beskrivelse.
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Hvad dækker den ikke?







Følger af en graviditet inden for 1 måned før
forventet fødsel.
Tandskade opstået ved tygning eller bidning
(spisning).
Privatansvarsforsikringen dækker ikke skade
forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingeller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj eller
skade forvoldt af hunde.
Afbestillingsdækningen dækker ikke tab, der
skyldes at rejsearrangøren er insolvent, begæret
konkurs eller har misligholdt sine økonomiske
forpligtelser som transportør og rejseudbyder.
Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller
udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om
sygdommen er opstået eller forværret ved
ulykkestilfældet.
Se forsikringsbetingelserne for en mere
detaljeret beskrivelse.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

!

Kortindehaver, ægtefælle/samlever og deres børn
under 22 år dækkes, såfremt børnene har samme
folkeregisteradresse som kortindehaver. Børn
under 18 år er dækker uanset deres bopæl.

!

Behandling af kroniske sygdomme, der ikke har
været stabile de seneste 2 måneder inden afrejsen.

!

Selvrisikodækningen ved billeje dækker maksimalt
21 døgn pr. rejse. Billejen skal være betalt med
kortet før dækningen aktiveres.
Se forsikringsbetingelserne for en mere
detaljeret beskrivelse.

Hvor er jeg dækket?

 Dækker i hele verden.
Hvilke forpligtelser har jeg?
Inden du bestiller, eller før du skal rejse
Hvis du to måneder inden afrejse har haft brug for ekstraordinært besøg hos lægen, har været indlagt eller har fået
ændret din medicin er det vigtigt, at du får en medicinsk forhåndsvurdering via www.sos.eu/da/selvbetjening/

Sådan anmelder du en skade i forbindelse med din rejse:
- Ved akut behov for hjælp i forbindelse med sygdom og tilskadekomst skal du kontakte SOS International A/S på
Tlf.nr.: (+45) 3848 9338.
- Ved øvrige rejseskader anmeldes de online via aig.dk/skader.
- Du skal anmelde tyveri, røveri og overfald til det lokale politi.

Betalingskrav
Det er ikke et krav, at rejsen skal betales med Mastercard Business Platinum for at forsikringen er
aktiv.
Dækningsperiode
Rejseforsikringen dækker rejser op til 60 dage. Forsikringen er gyldig fra kortet er bestilt i Nykredits system til det
opsiges.
Hvordan opsiger jeg forsikringen?
Forsikringen knytter sig til Nykredits Mastercard Business Platinum, og løber så længe kortet er gyldigt.

