
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, har været indlagt eller har ændret din 
medicin, og du ikke har en forhåndsgodkendelse fra SOS 
International. 
Vi dækker ikke skader, som vedrører et behandlingsbehov, 
som sikrede kendte til inden afrejse. 

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Det er ikke et krav, at rejsen er betalt med Mastercard Guld.
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LOPI Mastercard – for lokale pengeinstitutter  
Mastercard Guld
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Produkt: Rejseforsikring 

Hvad dækker den? 
Forsikringen dækker på ferierejser, forretningsrejser og stu-
dierejser samt kombinationsrejser af samme i hele verden, 
inkl. Danmark. Forsikringen dækker op til 60 dage. Du kan 
forlænge rejseperioden gennem tilløb.

Forsikringen dækker indehavere af Mastercard Guld samt 
indehavers ægtefælle/samlever. Indehaver og ægtefælle/
samlevers børn er også dækket, når de rejser sammen med 
kortholder. Hvis børnene er udeboende, er de meddækket, 
indtil de fylder 21 år. 

Se forsikringsbetingelserne for de fuldstændige vilkår.

Rejseulykke
Sygdom/hjemtransport
Sygeledsagelse
Rejseafbrydelse (hjemkaldelse)
Tilkaldelse
Flyforsinkelse og -forbindelse
Flybagageforsinkelse
Selvrisikodækning på lejet bil, autocamper og båd
Privatansvar
Retshjælp
Sikkerhedsstillelse
Afbestillingsdækning

Hvad dækker den ikke?
Vi dækker ikke skader, der er sket i forbindelse med 
professionel sport, bjergbestigning, ekspeditioner eller 
storvildtjagt.
Indrejse i et land eller område, hvor Udenrigsministeriet har 
frarådet al unødig indrejse eller har foretaget evakuering.

Her kan du læse en kort beskrivelse af Mastercard Guld rejseforsikring. Du kan se forsikringsbetingelserne på LOPIMastercard.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Rejseforsikring.

Hvor er jeg dækket?
Både i og uden for bopælslandet. For rejse i bopælslandet er det et krav, at der er mindst én overnatning udenfor bopælskommunen.

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.

Selskab: Forsikringsselskabet Privatsikring A/S FT-nr.: 53074
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Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker rejser op til 60 dage. Forsikringen er gyldig fra kortet er modtaget, og indtil det ophører.

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



Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Det er en forudsætning for dækningen, at varen har  
kostet mindst 500 kr. (inkl. moms men ekskl. transport-
omkostninger).
ID-tyveri dækkes kun ved genetableringen af et tyveri. 
Der ydes ikke dækning ved kosmetiske skader, som ikke 
hindrer genstanden i at fungere.

Se forsikringsvilkårene for detaljeret gennemgang  
af begrænsningerne.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Genstande omfattet af forsikringen skal være betalt med Mastercard Guld.
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LOPI Mastercard – for lokale pengeinstitutter  
Mastercard Guld
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: AIG Europe S.A. FT-nr.: 53074 Produkt: Købsforsikring og ID-tyveri forsikring 

Hvad dækker den?
Udvidet reklamationret og købsforsikringen dækker 
genstande til personligt brug, som er købt med sikredes 
Mastercard Guld.

ID-tyveri dækker indehaveren af Mastercard Guld samt 
dennes husstand.

Se forsikringsbetingelserne for de fuldstændige vilkår.

Udvidet reklamationsret 
36 måneders udvidet reklamationsret efter det tidspunkt, 
hvor reklamationsretten overfor sælger ophører. 

Købsforsikring 
Tab af eller skade på genstande som følge af tyveri eller 
udefrakommende skade.

ID-tyveri 
Tabt arbejdsfortjeneste og juridisk bistand ved ID-tyveri.

Hvad dækker den ikke?
Både, biler, fly eller andre motoriserede kørertøjer og/eller 
integrerede dele til disse køretøjer.
Mobiltelefoner.
Genstande anvendt til eller beregnet til erhvervs - 
mæssige formål.
Krænkelse eller ID-tyveri sikredes eller sikredes pårørende 
har taget aktivt del i.
Andre økonomiske tab udover tabt arbejdsfortjeneste.

Se forsikringsvilkårene for detaljeret gennemgang  
af undtagelserne.

Her kan du læse en kort beskrivelse af Mastercard Guld Udvidet reklamationsret, Købsforsikring og ID-tyveri.  
Du kan se forsikringsbetingelserne på LOPIMastercard.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Udvidet reklamationsret, Købsforsikring og ID-tyveri forsikring.

Hvor er jeg dækket?
Både i og uden for bopælslandet. Dog gælder udvidet reklamationsret kun for varer omfattet af den danske købelov.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Læs forsikringsbetingelserne og dokumentet med produktinformationerne.
– Når du anmelder en skade, skal du medsende al nødvendig dokumentation og originale kvitteringer til AIG.
– Hvis der er tale om tyveri, skal du politianmelde hændelsen inden for 48 timer, fra du opdagede tyveriet.
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Hvornår går dækningen fra og til?
–  Forsikringen træder i kraft når du aktiverer dit Mastercard Guld og udløber, når dit Mastercard Guld ikke længere er gyldigt. 
–  Udvidet reklamationsret træder i kraft to år efter købet af genstanden og dækker derefter op til 36 måneder.

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


