
Jeres livline, hvis uheldet er ude

Med dig 
på rejsen

Ud og opleve verden? 
Er du under 35 år på afrejsedatoen, kan du rejse sikkert ud 
med en Gouda Ungdomsrejseforsikring i bagagen. 
Ungdomsrejseforsikringen dækker dig, når du rejser ud i 
verden.  

Hvis I rejser flere
Hvis du rejser i en gruppe er der en stor tryghed i at vide, at 
alle er forsikret det samme sted, hvis uheldet er ude. Så 
skal der kun foretages et telefonopkald til en
alarmcentral.

Hjælp døgnet rundt 
Er uheldet ude, sidder kompetente medarbejdere på vores 
danske alarmcentral klar til at hjælpe dig. Du har også 
adgang til 24 timers lægevagt, hvor du kan få vejledning 
om medicin og lægebehandling.  

Ud og hjem…og ud igen? 
Goudas Ungdomsrejseforsikring dækker dig, hvis en af dine 
pårørende hjemme bliver alvorligt syg og du må hjem. Har 
du længere tid tilbage af din rejse, hjælper Gouda dig med 
at indhente din rejserute, hvis du vil ud igen.

Indhentning af rejserute gælder naturligvis også, hvis du 
selv er blevet syg eller er kommet til skade ude på 
destinationen. 

Spændende aktiviteter 
Rejser er lig med oplevelser og Gouda dækker dig også ved 
spændende aktiviteter såsom dykning, klatring og 
bungyjump. Skal du stå på ski mere end 50% af rejsens 
varighed, skal du dog have en særlig skirejseforsikring. 

Tilpasset dig 
Goudas rejseforsikring kan tilpasses alt efter hvor du skal 
hen. 

Derudover vælger du selv, om du vil have dækning for 
Bagage og Udvidet Ulykke.

Læs mere på gouda.dk

Som gruppeleder for en skoleklasse er der en stor tryghed i at vide, at alle er forsikret det 
samme sted, hvis uheldet er ude. Så skal der kun foretages et telefonopkald til en alarmcentral.



Dækningsoversigt
Dækning Forsikringssummer

Super Standard
Sygdom og hejmtransport
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse Ubegrænset 1.000.000
Hjemtransport Ubegrænset Ubegrænset

Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt
Døgnåben lægevagt Døgnet rundt Døgnet rundt
Tandlægebehandling, fysioterapi m.m.
Fysioterapi m.m.
Tandlægebehandling

15.000
3.000

8.000
2.500

Personlig sikkerhed
Krisehjælp på stedet
Evakuering  
Eftersøgning og redning

Ubegrænset 
50.000
100.000

1.000.000
50.000
50.000

Lægelig fejlbehandling 1.000.000 500.000

Ulykke
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald

200.000
50.000
6.000

200.000

100.000
35.000
2.500

100.000
Udvidet ulykke (kan tilvælges)
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald

500.000
250.000

Ubegrænset
500.000

200.000
100.000
5.000

200.000
Privatansvar
Personskade
Tingskade

10.000.000
5.000.000

5.000.000
2.000.000

Retshjælp i udlandet 100.000 75.000

Hjemkaldelse
Rejseudgifter

25.000 15.000

Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer 1 person

Forsinket fremmøde
Rejse- og opholdsudgifter Ubegrænset 5.000
Rejsedokumenter
Genanskaffelse og transport 2.500 1.500
Forsinket hjemrejse 2.500 dog maks. 500/døgn Ikke dækket

Personlige ejendele/bagage (kan tilvælges)
Tyveri m.v.
Dækning af selvrisiko på indboforsikring
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt

10.000
3.000

500/2.000

7.000
2.000

400/1.200


