
Skole- og ungdomsrejseforsikring

Med dig 
på rejsen

Din livline, hvis uheldet er ude 

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.

• Dækker op til 1 måneds varighed
• En forsikring tilpasset jer, der skal på studierejse
• Gouda har sin egen danske alarmcentral og lægevagt
• 1 ud af 12 får brug for deres rejseforsikring
• Gruppen skal bestå af minimum 10 personer
• Det er en forudsætning, at deltagerne ikke er fyldt 30 år

på afrejsetidspunktet
• Dækker hvor det blå kort ikke gør
• Dækker alle aktiviteter
• Ingen selvrisiko på sygdom, hjemtransport og bagage

Det blå kort 
Det blå kort skal medbringes på rejsen. Med det blå kort og 
en Gouda Skole- og ungdomsrejseforsirking opnås den 
maksimale tryghed på rejsen.

Hvad koster tryghed? 
Prisen afhænger af varigheden, og hvor rejsen går hen. 

EU/EØS - 12 kr. pr. elev pr. dag
Udvidet Europa - 16 kr. pr. elev pr. dag

Et priseksempel: 5 dages tur til Prag –
Pris pr. elev 60 kr. - eller 12 kr. pr. dag pr. elev

For Skole- og ungdomsrejseforsikring gælder 
forsikringsbetingelser nr. 808.

Dækningsområder
Dækningsområderne EU/EØS eller Udvidet Europa.



Dækningsoversigt

Forsikringssummer Forsikringssummer

Sygdom og hejmtransport
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse
Hjemtransport

500.000 
250.000

Hjælp på stedet
- 24 timers lægevagt
Døgnåben lægevagt

Døgnet rundt

Fysioterapi m.m. 10.000

Personlig sikkerhed
Krisehjælp på stedet
Krisehjælp efter hjemkomst 
Evakuering  
Eftersøgning og redning

Ubegrænset 
10.000 
50.000
50.000

Lægelig fejlbehandling 250.000

Privatansvar
Personskade 
Tingskade

5.000.000
3.000.000

Retshjælp i udlandet 50.000

Hjemkaldelse
Rejseudgifter 5.000
Tilkaldelse og sygeledsagelse
Tilkaldelse  
Sygeledsagelse

5.000
5.000

Personlige ejendele/bagage 
Tyveri mv.  
Dækning af selvrisiko på indboforsikring

2.000 
2.000 

Overfald 250.000

Ulykke (kan tilvælges) 
Ved mén 
Vær opmærksom på at dækningen ikke 
omfatter skader sket under udøvelse af 
skisport inkl. snowboard og skihop

100.000

Skitillæg Se de enkelte dækninger på  
Skole- og ungdomsrejseforsikring


