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Kontakta Gouda Reseförsäkring

Kontaktuppgifter 

Försäljnings-och kundserviceavdelningen 
Telefon: +46 8 615 28 00  
E-mail: info@gouda-rf.se 

Skadeavdelningen 
Telefon: +46 8 615 28 00  
E-mail: claims@gouda-rf.se 

Försäkringsvillkor 722

Innehållsförteckning

1. Avbeställningsförsäkring  Sida 3
2. Semesterkompensation Sida 3 
3. Trygghetspaket  Sida 3 
4. Allmänna bestämmelser  Sida 4
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Försäkrade personer
De personer som är angivna på uthyrarens bekräftelse/hyresavtal 
samt de personer som planerat att delta i uthyrningen omfattas av 
den här försäkringen. Dessa personer kallas i det följande för 
försäkrade.

Försäkringsperiod
Avbeställningsförsäkringens täckning träder i kraft från den 
tidpunkt då betalning av premien sker och upphör vid 
uthyrningsperiodens start. Trygghetspaketet täcker från 
uthyrningsperiodens start och fram tills uthyrningen upphör.

1. Avbeställningsförsäkring
1.1 Skadetillfällen som omfattas av försäkringen
Försäkringen går in om den försäkrade, dennes äkta make/maka/
sambo, familj eller reseledsagare inom försäkringsperioden drabbas 
av en av nedanstående händelser och hyresåtagandet inte kan 
genomföras på grund av: 

a) Dödsfall
b) Allvarlig, akut sjukdom
c) Allvarlig skada
d) Akut försämring av bestående sjukdom
e) Vaccinationsintolerans
f) Graviditet som uppstått under försäkringsperioden
g) Skilsmässa

Eller såfremt: 

a) Den försäkrades eller reseledsagarens bostad drabbas av brand 
eller inbrott omedelbart före avresan

b) Den försäkrades eller reseledsagarens personbil före avresan 
drabbas av kaskoskador i en sådan omfattning att fordonet inte 
är i ett trafiksäkert skick och reparation inte kan slutföras före 
hyresåtagandets start

c) Den försäkrade, dennes äkta make/maka/sambo eller 
reseledsagare oväntat sägs upp från sitt heltidsarbete 
omedelbart före avresan

d) Den försäkrade, dennes äkta make/maka/sambo eller 
reseledsagaren efter uppsägning från sitt heltidsarbete börjar 
på ett nytt arbete och inte kan få ledigt

 
1.2 Ersättning
Vid avbeställning täcker försäkringen den del av uthyrningens pris 
som inte kan återkrävas av Dancenter och Danland.

Vid försenad start av uthyrningen som beror på orsaker som 
nämnts under § 2 punkt 1 (Skadetillfällen som omfattas av 

försäkringen) eller på grund av en försening av offentliga 
transportmedel i mer än två timmar ersätts de dokumenterade 
merkostnaderna till starten av uthyrningen, dock maximalt ett 
belopp som motsvarar en ev. avbeställning.

1.3 Förhållande vid skada
Den försäkrade är förpliktad till att snabbast möjligt efter att ha 
fått kännedom om den eller de händelser som nödvändiggör 
avbeställning att avbeställa bokningen hos DanCenter och 
Danland. Den försäkrade ska även skicka in försäkringsbevis och 
bokningsuppgifter till DanCenter och Danland. Den försäkrade ska 
kunna dokumentera avbeställningsorsaken genom: 

a) Läkarintyg
b) Vid psykisk sjukdom, psykiaters intyg
c) Vid dödsfall, dödsattest
d) Vid skilsmässa, ansökan om skilsmässa
e) Vid kaskoskada, skaderapport/intyg från verkstad
f) Vid skada på bostad, polisrapport
g) Vid uppsägning, uppsägningsbrev från arbetsgivare
h) Vid anställning, anställningsbevis/intyg från arbetsgivare
i) Vid försening med offentliga transportmedel, dokumentation av 

förseningen

2. Semesterkompensation
Försäkringen omfattar

2.1 Avbrytande
I händelse av att en uthyrning måste avbrytas som en följd av en 
skada som omfattas av Avbeställningsförsäkringen (§ 2) täcker 
försäkringen:

a) Återbetalning av den försäkrades hyreskostnad för de dagar då 
hyresobjektet inte används. Vid avbrott efter kl. 12.00 beräknas 
ersättningen från nästkommande dag.

b) Utgifter för icke utnyttjad transport
c) Extra reseutgifter för tidigarelagd hemresa (max flyg 

ekonomiklass)
d) Hemkörning av bil om den lämnas i samband med avbruten 

resa

3. Trygghetspaket
3.1 Alarmcentral 
Under hyresperioden har den försäkrade tillgång till Goudas 
Alarmcentral dygnet runt vid både lättare och allvarlig sjukdom. 
Den försäkrade kan här få råd och vägledning om läkarbehandling 
och läkemedel.

Avbeställningsförsäkring
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3.2 Krishjälp 
Trygghetspaketet täcker med upp till 1 miljon DKK den försäkrades 
utgifter för krishjälp vid olycksplatsen i händelse av att den 
försäkrade blir utsatt för:

a) en större olycka som medför personskada

b) en våldsam, traumatisk händelse som involverar flera personer

c) ett överfall

d) en terroraktion, krig eller krigsliknande händelse

e) ett gisslantagande

f)en naturkatastrof.

Hjälpen ges av Gouda Alarms kristeam via telefon eller på plats och 
det är en förutsättning för täckning att Goudas läkare eller 
psykolog bedömer att krishjälp krävs.

3.3 Hemkallelse 
Trygghetspaketet täcker rimliga och nödvändiga merkostnader  
– maximalt ekonomiklass – för två personer som omfattas av 
försäkringen i händelse av att en försäkrad:

a) hemkallas till hemlandet som en följd av allvarlig, akut sjukdom/
skada som medför sjukhusinläggning eller dödsfall hos den 
försäkrades make/maka/sambo eller familj.

b)  informeras om en väsentlig skada till följd av brand, 
översvämning eller inbrott i den försäkrades privatbostad i 
hemlandet eller den egna verksamheten om det föreligger 
avtalsvidrig arbetsnedläggning eller bedrägeri i den försäkrades 
egen verksamhet och händelsen kräver den försäkrades 
personliga och ögonblickliga närvaro.

 
Begränsningar:

a) Det är ett villkor för Goudas ersättningsplikt att hemkallandet 
har avtalats med Gouda.

b) Trygghetspaketet ger enbart rätt till ett hemkallande per 
försäkringsperiod för den person som ger upphov till 
hemkallandet.

 
Trygghetspaketet omfattar inte:

1) hemkallande som kommer att medföra en hemkomsttidpunkt 
som ligger mindre än 12 timmar före den ursprungliga planerade 
hemkomsten

2) returresa till utgångspunkten för hemkallandet.

OBSERVERA
När en händelse som omfattas av § 2 Avbeställningsomfattningen 
uppkommer ska detta anmälas omgående till DanCenter, 
Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark. Efter notering av 
skadeanmälan skickar DanCenter anmälan vidare till Gouda 
Rejseforsikring, Köpenhamn, som hanterar skaderegleringen och 
betalar ut ev. ersättning. 

AKUT skadebehandling: Kontakta Gouda Alarmcentral.

4. Allmänna bestämmelser
4.1 Klagomål 
Om du efter att ha diskutera ett problem med oss fortfarande inte 
är nöjd med resultatet eller hur vi hanterat ärendet, kan du klaga 
hos vår klagomålsansvarige:

Gouda Rejseforsikring  
Att.: Den klageansvarlige enhed 
A.C. Meyers Vænge 9 
2450 København SV 
E-post: klage@gouda.dk

Om du fortfarande inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet 
att klaga hos:

Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaardsgade 2 
1572 København V

Telefon: + 45 33 15 89 00 (vardagar mellan 10.00 och 13.00)

Vid ingivande av klagomål används en speciell klagomålsblankett 
som kan rekvireras hos Ankenævnet for Forsikring. Du har också 
möjlighet att lämna klagomål på nätet. Du kan läsa mer om dina 
alternativ på ankeforsikring.dk.

4.2 Val av domstol 
Stämningar mot Gouda kan inges hos den försäkrades hemdomstol 
eller hos Byretten eller Østre Landsret i Köpenhamn.

4.3 Definitioner

Familj: 
Föräldrar, svärföräldrar, barn, fosterbarn, barnbarn, svärsöner/
svärdöttrar, syskon, svägerskor, svågrar och far- och morföräldrar.
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Försäkringsgivare: 
Försäkringsgivare är Gouda Rejseforsikring, dansk filial,  
CVR-nr 33 25 92 47, till Gjensidige Forsikring ASA i Norge ORG-nr 
995 568 217.

Reseledsagare: 
Den person som deltar i uthyrningen tillsammans med den 
försäkrade.

Akut sjukdom/skada:
Med akut sjukdom/skada menas en nyuppkommen sjukdom/skada, 
en välgrundad misstanke om nyuppkommen sjukdom, eller en 
oväntad försämring av en bestående eller kronisk sjukdom.

Resans pris per dag:
Hyresbeloppet delat med vistelsens längd (resdag och 
hemkomstdag betraktas som en dag.



Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Telefon: +45 88 20 88 20
Telefax: +45 88 20 88 21

E-mail: gouda@gouda.dk
Web: gouda.dk

Gouda Rejseforsikring er en del av
Gjensidige Forsikring, CVR-nr. 33 25 92 47, 
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge 
ORG-nr. 995 568 217
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