
Særlige fordele
•	 Du	får	dækket	skader	ved	fx	skiferie

og	andre	aktive	ferieformer
•	 Du	kompenseres	for	ødelagte

feriedage
•	 Dine	børnebørn	er	gratis	dækket
•	 Du	får	dækket	din	selvrisiko	op	til

5.000	kr.,	hvis	du	får	en	skade	på	
et	lejet	motorkøretøj	

•	 Ulykkesforsikring	er	inkluderet	og	
dækker	300.000	kr.	ved	100	%	varigt
mén	og	300.000	kr.	ved	dødsfald

•	 Vi	dækker	krisehjælp	og	tilkaldelse/	
sygeledsagelse	på	hjemrejsen

ÅRSREJSEFORSIKRING
– vi	er	med	dig	i	hele	verden

Uanset hvor din rejse går hen, er der næsten altid garanti for, at du kommer 
hjem med oplevelser i bagagen. Vi sørger for, at du samtidig kan føle dig sikker, 
hvis nogle af oplevelserne er af mindre eventyrlig karakter. 

Du får dækket hospitalsudgifter og evt. hjemtransport, hvis du kommer  
til skade eller bliver akut syg i udlandet. Det gælder for rejser af op til 60 
dages varighed – og dækker samtidig din familie på forskellig vis. Så  
behøver du blot koncentrere dig om at nyde rejsen.

Hvad dækker forsikringen?
• Du får dækket ferierejser, af op til 60 

dages varighed, i hele verden 
• Du får dækket behandling og hospitals-
 indlæggelse, hvis du bliver akut syg 

eller kommer til skade under rejsen
• Du får dækket hjemkaldelse, hvis du 

ønsker at rejse hjem pga. alvorlig og 
akut opstået sygdom eller dødsfald i 
den nærmeste familie

• Du får dækket udgifterne til hjem-
 transport, hvis du skal transporteres 

hjem pga. akut opstået sygdom eller  
 tilskadekomst

Tilvalg til forsikringen
• Du kan vælge at supplere forsikringen 

med en afbestillingsforsikring. Den 
dækker, hvis du bliver syg eller 
kommer til skade og derfor ikke kan 
komme afsted på den planlagte rejse.

Enkle og overskuelige produkter						
For at gøre det så enkelt og overskueligt som muligt, for dig som kunde, har vi valgt,  
at vores produkter skal være så brede og dækkende, at de imødekommer langt  
størstedelen af de behov, som typisk opstår. 

Helkundefordele giver rabat
Du kan med fordel samle dine forsikringer ét sted – det betaler sig. Du får nemlig 10 % 
rabat, når du har din indboforsikring samt to af følgende forsikringer hos os: 
Ulykkesforsikring, bilforsikring, hus- eller fritidshusforsikring. Desuden har du kun én 
selvrisiko ved skader,  der involverer flere forsikringer – og kun ét sted, du skal ringe til, 
hvis skaden sker. Enkelt  og overskueligt.

Kundeservice
Kontakt	din	lokale	filial	eller	gå	
ind	på	www.spks.dk/forsikring	


