
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Følgende liste er ikke udtømmende. Du får det 
fulde overblik i forsikringsbetingelserne.

 ! Rejser til lande eller områder, hvor der er 
krig, krigslignende forhold, neutralitets- 
krænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige 
uroligheder eller større naturforstyrrelser. 

 ! Rejser til lande eller områder, hvor Uden-
rigsministeriet i Danmark fraråder indrejse.

 ! Skade, som sker under påvirkning af alkohol, 
narkotika eller lignende. 

 ! Skader, som sker ved forsæt. 

Årsrejseforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt

Dette produktfaktablad indeholder kun en oversigt over de væsentligste oplysninger om forsikringsproduktet.
De fuldstændige oplysninger om produktet finder du i dit forsikringstilbud eller din police og forsikringsbetingelserne. 
I disse dokumenter finder du både de førkontraktlige oplysninger om produktet – dvs. dem du skal have, inden du indgår 
aftalen – og de kontraktlige oplysninger, dvs. oplysningerne om selve din aftale. 
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produkt-
faktablad. Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Årsrejseforsikringen dækker i 60 sammenhængende dage og forudsætter, at der er købt Indboforsikring i Popermo. 
Afbestillingsforsikringen forudsætter, at Årsrejseforsikringen er købt, inden første depositum for rejsen er betalt. 

Hvad dækker den ikke?
Følgende liste er ikke udtømmende. Du får det
fulde overblik i forsikringsbetingelserne. 

   Erhvervsrejser.
   Rejser, hvor der søges arbejde.
   Rejser, hvor formålet ikke er ferie, f.eks. 

 nødhjælpsarbejde.
   Skade eller udgift, der er eller kan  

kræves betalt fra anden side, herunder 
f.eks. fra rejsearrangør, transportselskab 
eller anden forsikring.

   Formålsbestemte ferierejser  
– dog dækkes skirejser.

Hvad dækker den?
	9 Afbestilling.
	9 Sygdom.
	9 Tilskadekomst. 
	9 Hjemtransport.

Tilvalgsdækninger
Yderligere 30 dages dækning, så rejseforsikrin-
gen dækker op til i alt 90 dage.

Forsikringssummer pr. skadebegivenhed
Forsikringssummen er maksimalt 20 mio. kr.  
pr. rejse.
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Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Forsikringen er tegnet for en etårig periode og forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre
den opsiges inden. Både du som forsikringstager og Popermo kan opsige forsikringen skriftligt med mindst
30 dages varsel til udløbet af en forsikringsperiode.
Mod et gebyr kan du som forsikringstager vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet
af en kalendermåned.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Popermo sender opkrævning.
Du kan betale 1, 2, 4 eller 12 gang årligt. Månedsvis betaling kræver tilmelding til Betalingsservice.
Sammen med præmien opkræver Popermo afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet 
på vegne af staten. Andre opkræves i overensstemmelse med gældende lovgivning som kompensation for Poper-
mos udgifter til administration, herunder de udgifter, der er forbundet med opkrævning og betaling af præmien, 
rykkere og udskrivning af dokumenter.
 
På popermo.dk, kan du se en beskrivelse af alle afgifter, gebyrer og bidrag. 

€
€
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Hvornår går dækningen fra og til? 
Aftalen træder i kraft, når Popermo har antaget forsikringen eller på en aftalt senere dato. 

Hvor er jeg dækket?
 9 Rejser uden for Danmark. 
 9 Rejser i Danmark, når ferie foregår i lejet feriebolig og har en varighed af minimum tre overnatninger.

Hvilke forpligtelser har jeg?
	9 Du skal straks anmelde skader til Popermo. 
	9 Ved tyveri, røveri, overfald og hærværk skal det også anmeldes til politiet hurtigst mulig.
	9 Du skal informere Popermo, når du skifter navn eller CPR-nr., eller du flytter til en anden adresse.


