LOPI Mastercard – for lokale pengeinstitutter
Mastercard Standard
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

FT-nr.: 53074

Produkt: Rejseforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af Mastercard Standard rejseforsikring. Du kan se forsikringsbetingelserne på LOPIMastercard.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Rejseforsikring.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker på ferierejser og studierejser samt
kombineret studie- og ferierejse i hele verden, inkl.
Danmark. Forsikringen dækker op til 45 dage. Du kan
forlænge rejseperioden gennem tilløb.
Forsikringen dækker indehavere af Mastercard Standard.
Se forsikringsbetingelserne for de fuldstændige vilkår.
Afbestillingsforsikring
Flyforsinkelse og -forbindelse
Flybagageforsinkelse

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Vi dækker ikke skader som følge af strejke eller lockout.
Vi dækker ikke skader som følge af indrejse til et land, hvor
Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller i forvejen har
foretaget evakuering.
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.

Hvad dækker den ikke?
Rejser, som ikke er betalt med Mastercard Standard.
Rejser der ikke er bestilt og betalt før afrejse.

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.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
For at aktivere hele forsikringen, er det et krav, at hele rejsen er betalt med Mastercard Standard.

Hvornår går dækningen fra og til?
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Forsikringen dækker rejser op til 45 dage. Forsikringen er gyldig fra kortet er modtaget, og indtil det ophører.

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

