
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Vi dækker ikke skader som følge af strejke eller lockout.
Vi dækker ikke skader, der er relateret til en eksisterende 
sygdom/tilskadekomst, hvis du to måneder inden afrejse 
eller inden bestilling af rejse har haft brug for ekstraordinært 
besøg hos lægen, at blive indlagt eller ændre din medicin, 
og du ikke har en forhåndsvurdering fra SOS International.
Vi dækker ikke skader, som vedrører et behandlingsbehov, 
som sikrede kendte til inden afrejse.
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.
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Nykredit Mastercard Platinum 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Police nr. 5817495844
Produkt: Rejseforsikring 

Hvad dækker den? 
Forsikringen dækker på ferierejser, forretningsrejser og 
studierejser, samt kombinationsrejser af samme i hele 
verden udenfor bopælslandet. Forsikringen dækker op til  
60 dage. Forlængelse af rejseperiode og forhøjelse af 
afbestillingssum kan tilkøbes.

Forsikringen dækker indehaveren af Mastercard Platinum 
samt indehavers medrejsende ægtefælle/samlever. 
Indehaver og ægtefælle/samlevers børn er også dækket, 
når de rejser sammen med kortholder til og med 22 år.  
Er børn udeboende, er de meddækket, indtil de fylder 18 år.

Se forsikringsbetingelserne for de fuldstændige vilkår.

Rejseulykke
Sygdom/hjemtransport
Sygeledsagelse
Rejseafbrydelse (hjemkaldelse)
Tilkaldelse
Hjemkald
Flyforsinkelse og -forbindelse
Flybagageforsinkelse
Billeje og kaskoforsikring
Privatansvar
Retshjælp
Sikkerhedsstillelse
Overfald
Bagage
Forsinket fremmøde og indhentning af rejserute
Afbestillingsdækning
Erstatningsdøgn.

Hvad dækker den ikke?
Vi dækker ikke skader, der er sket i forbindelse med 
professionel sport, motorløb, eller ekspeditioner.
Afbestillingsdækningen dækker ikke tab, der skyldes at 
rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har 
misligheoldt sine økonbomiske 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.

Her kan du læse en kort beskrivelse af Mastercard Platinum rejseforsikring. Du kan se forsikringsbetingelserne her.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Rejseforsikring og afbestillingsforsikring

Hvor er jeg dækket?
Dækket for rejsen uden for bopælslandet.

Selskab: Forsikringsselskabet Privatsikring A/S FT-nr.: 53074

https://www.nykredit.dk/globalassets/din-virksomhed/pdf/priser-og-vilkar/galdende-vilkar/business-mastercard-forsikringsbetingelser--juni-2021.pdf


Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Det er ikke et krav, at rejsen er betalt med Mastercard Platinum.
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Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker rejser op til 60 dage. Forsikringen er gyldig fra kortet er modtaget til det ophører.

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Forsikringen ophører når kortet opsiges/ophører.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen.
–  Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt.
–  Får du en skade skal du straks anmelde den.
–  Du skal give korrekte oplysninger i forbindelse med skadeanmeldelse.
–  Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet.

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 SOS, klik her.

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 24 timer i døgnet  

på Tlf.nr.: (+45) 33 55 23 50.
–  Ved øvrige rejseskader anmeldes de online her.

http://www.sos.eu/da/medicinsk-forhaandsvurdering/
https://www.privatsikring.dk/side-ikke-fundet?requestUrl=https://www.privatsikring.dk/privat/anmeldskade/nykreditmastercard

