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Afbestillingsforsikring
Du har lige købt en rejse gennem Slopetrotter Skitours, hvilket
du ser frem til, men du tænker sikkert ikke på, at der i tiden op
til afrejsen kan komme noget i vejen, så du ikke kan komme af
sted på skiferie. Her vil en afbestillingsforsikring være det, der
kan fjerne dine bekymringer.

Forsikringen dækker også, hvis


Du uventet bliver sagt op.



Du efter en uventet opsigelse skal starte nyt job, på
det tidspunkt du har planlagt rejse.

Du kan bestille din afbestillingsforsikring samtidig med, du bestiller din rejse hos Slopetrotter Skitours eller senest 7 dage efter
din bestilling.



Du kommer så akut til skade, at det vil påvirke dit
skiløb, såsom forstuvede og brækkede lemmer.

Hvorfor en afbestillingsforsikring?



Med en afbestillingsforsikring er du sikker på ikke at miste det
beløb, du har betalt for din rejse, hvis du bliver nødsaget til at
aflyse pga. sygdom, dødsfald, afskedigelse eller hvis du kommer til skade.

Du ikke består din eksamen og skal til reeksamen,
på det tidspunkt du har planlagt rejse.



Du bliver skilt.



Din bolig eller virksomhed brænder.

Hvordan forsikres du?

Bestilling af afbestillingsforsikring
Forsikringen skal købes senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren. Prisen er 295 kr. pr. police. Børn under 12 år er
forsikret med forældrene.

Hvordan er du dækket?
En afbestillingsforsikring dækker dine udgifter, hvis du afbestiller
din rejse pga. død, akut sygdom eller ved tilskadekomst enten
hos dig, den du rejser med eller din familie (ægtefælle, samlever,
forældre, papforældre, sviger- eller bedsteforældre, børn, papbørn, børnebørn, søskende, papsøskende, svigerinder, svogre
eller svigerbørn).



Beskrivelserne

er ikke fuldstændige med hensyn til dækningsomfang, begrænsninger eller undtagelser. I tilfælde
af skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser nr.
3109, der lægges til grund ved afgørelse. Se venligst de
næste sider.
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Afbestillingsforsikring forsikringsbetingelser nr. 3109 i tilslutning til
forsikringsaftaleloven i Danmark.

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

5. at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført i forsikringsperioden og er et krav for indrejse
i det land, som forsikrede, skal rejse til.

1.1 Hvordan er du forsikret?
Forsikringen kan købes som
A) Afbestillingsforsikring

6. arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout af forsikrede. Opsigelse eller lockout skal ske i forsikringsperioden og senere end 3
måneder inden afrejsen.

Den valgte forsikring er oplyst i rejsebeviset.

1.2 Hvem dækker forsikringen?
Forsikringen dækker personer, der har købt afbestillingsforsikring hos
Slopetrotter Skitours og er anført på rejsebeviset. Den enkelte person
kaldes herefter forsikrede.

1.3 Hvornår skal forsikringen købes?
Forsikringen skal bestilles og betales ved bestilling af rejsen dog senest
ved betaling af depositum til rejsearrangøren, hvorefter forsikringen
dækker indtil påbegyndt rejse.

1.4 Kroniske/eksisterende sygdomme
Der gælder særlige regler for kroniske/eksisterende sygdomme – se
pkt. 1.7. Hvis du er i tvivl om din kroniske/eksisterende sygdom er
dækket, kan du anmode Slopetrotter Skitours om et skriftligt forhåndstilsagn. Det gør du ved at sende dine lægeoplysninger til Slopetrotter
Skitours att: Forsikring, hurtigst muligt efter køb af forsikringen.

1.5 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den del af forsikredes betaling, som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, når rejsen
afbestilles i forsikringsperioden – dog maksimalt op til forsikringssummen i rejsebeviset.

1.6 Hvilke skadestilfælde dækker forsikringen?
A) Afbestillingsforsikring – præmie
kr. 295,- pr. person
Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller
gennemføre formålet med rejsen på grund af:
1. død eller akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv, familie eller
rejseledsager.
2. overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen.
3. brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen.

7. forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, og det
betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde ferie i rejsens
varighed. Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i forsikringsperioden og at forsikrede er begyndt i det nye job senere end 1 måned
inden afrejsen.
8. skilsmisse/separation eller ophør af samliv. Ved ophør af samliv, er
det en betingelse, af forsikrede og samleveren har forskellig folkeregisteradresse, og at de har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse) i minimum 12 måneder forud for samlivets ophør.
9. Forsikringen dækker endvidere, når forsikrede ikke kan påbegynde
eller gennemføre en kør-selv ferie i bil, som følge af, at forsikredes bil
bliver ramt af en skade, der er omfattet af en almindelig kaskoforsikring. Forsikringen dækker alene skadestilfælde opstået de sidste 8
dage før afrejsen.
I tilfælde, hvor afbestilling i henhold til pkt. 1.6 A, stk. 1-9 medfører, at
en forsikret ellers skulle rejse alene, dækker forsikringen denne. Der
stilles ikke krav om, at den person der giver anledning til afbestilling har
købt afbestillingsforsikring hos Slopetrotter Skitours.

1.7 Undtagelser/ begrænsninger
Undtagelser:
Forsikringen dækker ikke, hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der
er årsag til afbestilling, var til stede ved køb af forsikringen. Det er en
betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før forsikringen
er trådt i kraft.
Begrænsninger:
Slopetrotter Skitours erstatningspligt er begrænset til maksimalt DKK
15.000.- pr. person, uanset at den købte forsikringssum er højere.

1.8 Afbestilling af rejsen
I tilfælde af afbestilling skal du straks underrette Slopetrotter Skitours.
Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker forsikringen ikke.

4. at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom må melde
afbud til en eksamen på et tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og
forsikrede derfor skal til reeksamen, der holdes i rejseperioden eller
op til to uger efter planlagt hjemkomst.
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1.9 Forhold i skadestilfælde

2. GENERELLE BESTEMMELSER

Du kan anmelde din skade direkte til slopetrotter@slopetrotter.dk eller
få tilsendt en skadesanmeldelse ved at kontakte Slopetrotter Skitours.
Ubenyttede billetter eller lignende skal fremsendes til Slopetrotter
Skitours.
Sygdom/tilskadekomst/død
Senest på afrejsedagen skal behandlende læge udfylde lægeerklæringen på bagsiden af skadesanmeldelsen (betales af forsikrede) med
diagnose. På anmodning skal du give Slopetrotter Skitours adgang til
alle relevante sygejournaler og oplysninger om tidligere sygdomsforløb.
Ved dødsfald vedlægges kopi af dødsattest.

2.1 Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden
forsikring.

2.2 Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne forsikring indtræder
Slopetrotter Skitours i alle dine rettigheder, herunder retten til at
videregive ubenyttede billetter af enhver art.

2.3 Definitioner
Til brug for denne forsikring defineres disse ord som følger:

Brand eller indbrud
Politirapport skal sendes til Slopetrotter Skitours.

• A
 kut sygdom, ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en
nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået
alvorlig sygdom.

Arbejdsløshed eller lockout
Kopi af opsigelse eller lockout varsel skal sendes til Slopetrotter
Skitours. Ved start på nyt job skal kopi af ansættelsesaftalen
fremsendes til Slopetrotter Skitours.
Skilsmisse/separation eller ophør af samliv
Kopi af separations/skilsmisse bevilling skal sendes til Slopetrotter
Skitours. Ved ophør af samliv skal udskrift fra folkeregistret sendes til
Slopetrotter Skitours.
Manglende beståelse af eksamen
Tidspunkt for eksamen skal oplyses, og dokumentation for at eksamen
ikke er bestået, skal sendes til Slopetrotter Skitours. Ved akut sygdom
skal lægeerklæring sendes til Slopetrotter Skitours.
Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse
Dokumentation for arbejdsnedlæggelsen skal sendes til Slopetrotter
Skitours.
Vaccination
Lægelig dokumentation for, at forsikrede ikke kan modtage vaccinationen, skal sendes til Slopetrotter Skitours.

• F
 amilie, ved familie forstås forsikredes ægtefælle, samlever, børn,
papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder og svogre.
• P
 apbørn, børn, som ikke er forsikredes biologiske børn, men hvor
forsikrede er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i
et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre.
• P
 apforældre, personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre,
men er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et
ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre.
• P
 apsøskende, personer, som ikke er biologiske søskende, men som
forsikrede lever eller har levet med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed.
• R
 ejseledsager, ved en rejseledsager forstås en person, som enten
er påført samme rejsebevis som forsikrede, eller som har købt rejsen
sammen med den forsikrede i den hensigt at rejse sammen.
• Påbegyndt rejse, ved påstigning af den købte transportform.

Kaskoskade på bil
Dokumentation for kaskoskade sendes til Slopetrotter Skitours.
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