
 

 

  
Rejseforsikring                                               

 Dokument med oplysninger om rejseforsikringen 
 
 Police no.: Jyske Mastercard Platinum 5814710973 & Jyske Mastercard Platinum Corporate - 5814712852                                                                                                  
        

Her kan du læse en kort beskrivelse af Jyske Mastercard Platinum rejseforsikring. Du kan se forsikringsbetingelserne  på 
jyskemastercard.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Rejseforsikring. 

 

 

Hvem dækkes:  

Kortholder + medrejsende ægtefælle/samlever samt 

børn til og med 23 år er dækket af forsikringen.  

Hvilke rejser dækkes? 

Jyske Mastercard Platinum dækker  private ferierejser, 

erhvervsrejser, samt kombinerede erhvervs- og 

ferierejser 

 

Hvad dækker den?  

Forsikringen dækker på rejser op til 60 dage. 

 Afbestillingsforsikring  

 Flyforsinkelse  

 Flybagageforsinkelse 

 Sygdom og hjemtransport  

 Krisehjælp  

 Sygeledsagelse 

 Tilkaldelse 

 Hjemkaldelse 

 Privat ansvar 

 Overfald 

 Retshjælp 

 Evakuering  

 Rejseulykke 

 Forsinket fremmøde 

 Bagage bortkomst 

 Feriekompensation 

 Billejeforsikring 

 Ferieboligforsikring 

 Erstatningsmedarbejdere. 

Se nærmere i forsikringsbetingelserne. 

 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

Forsikringen dækker ikke:  

 I tilfælde af rejsearrangørs konkurs 

 Ved strejke der er varslet mere end 24 timer  

før planlagt afgang 

 Udgifter der dækkes af det blå   
EU-sygesikringskort  

Se nærmere i forsikringsbetingelserne.  

 

 
 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 
 

 
Her vises eksempler på skader, der ikke er dækket 
af rejseforsikringen. Du skal være opmærksom på,  
at listen ikke er udtømmende.  

 

! Vi dækker ikke skader, der sker i forbindelse 
med særlige aktiviteter, fx motorløb og 
professionel sport. 

! Vi dækker ikke skader, der er relateret til en 
kronisk lidelse, hvis du to måneder inden 
afrejse har haft brug for ekstraordinært besøg 
hos lægen, at blive indlagt eller ændre din 
medicin, og du ikke har en forhåndsvurdering 
fra SOS International.   

! Vi dækker ikke behandling af sygdom, som du 
kendte til før afrejsen. 

 

Se nærmere i forsikringsbetingelserne.  

 

 

 
 
 
 
 

  CODAN 

https://www.jyskebank.dk/produkter/kort/mastercard-platinum/rejseforsikring


 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

 Både i og uden for bopælslandet, blot rejsen går til udlandet, nødvendiggør en overnatning, eller går til et sted der  

        er mere end 50 km. fra hjem eller arbejde. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 
Inden du bestiller, eller før du skal rejse  
 
Hvis du to måneder inden afrejse har haft brug for ekstraordinært besøg hos lægen, har været indlagt eller har fået  
ændret din medicin er det vigtigt, at du får en medicinsk forhåndsvurdering via www.sos.eu/da/selvbetjening/  
 

Sådan anmelder du en skade i forbindelse med din rejse:  
 

- Skadeanmeldelse findes på Jyskemastercard.dk 

- Ved akut behov for hjælp i forbindelse med  sygdom og tilskadekomst  skal du kontakte SOS International A/S   
SOS International A/S Tlf: (+45)  33553730  eller (+45) 70105050. 

- Ved øvrige rejseskader  skal du kontakte Codan Forsikring: E-mail: rejse@codan.dk. Tlf.: (+45) 33553720 

- Du skal anmelde tyveri, røveri og overfald  til det lokale politi. 

 

 
Betalingskrav  

- For at aktivere  billeje dækningen  i rejseforsikringen skal  billejen betales med  Jyske Mastercard Platinum. 

- Det er ikke et krav, at rejsen skal betales med Jyske Mastercard Platinum  for at forsikringen er aktiv.  

 

 
Dækningsperiode  

- Rejseforsikringen dækker rejser op til 60 dage. Forsikringen  er gyldig fra kortet er modtaget  til det opsiges.   

 

 
 Hvordan 

- Jyske Mastercard Platinum’s rejseforsikring er en del af Jyske Mastercard Platinum. Forsikringen ophører, når kortet 
opsiges.  

 

 
Forsikringscertifikat til brug for visumansøgning? 

- Visse lande stiller krav om et bevis for rejseforsikring med medicinsk dækning for, at man kan få visum udstedt. 
Vores kundeservice hjælper gerne med et forsikringscertifikat. Du skal oplyse rejseperiode samt de sikredes  
fulde navn og fødselsdato.    

Tillægsforsikringer til rejseforsikringen  

- Benyt Codans tilkøbslink på jyskemastercard.dk  

- Skal du rejse i mere end 60 dage, kan du forlænge forsikringensperioden. Det koster pt. 26,00 kr. pr. dag pr. 
person.  

- Koster rejsen mere end afbestillingssummen? Forhøj afbestillingssummen for 3 % af den ekstra sum. 
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Dækningsoversigt for Jyske Mastercard Platinum: 
 
 

  Maksimale dækningssummer 

 Afbestillingsforsikring  60.000 kr.  

 Flyforsinkelse Maks 7.500 kr. 

 Flybagageforsinkelse Maks 7.500 kr. 

 Sygdom & Hjemtransport   Rimelig og nødvendig 

 Krisehjælp Maks 1.500 kr. pr. behandling  

Maks 10 behandlinger 

 Sygeledsagelse  2 personer.                        

Rimelig og nødvendig 

Hotel og mad 1.500 kr. pr. døgn 

 Tilkaldelse 1 person 

Rimelig og nødvendig 

Hotel og mad 1.500 kr. pr. døgn op til 50.000 kr. 

 Hjemkaldelse Rimelige ekstra udgifter 

 Privat ansvar Person 5 mio. kr. 

Ting 2 mio. kr. 

 Overfald 500.000 kr. 

 Retshjælp Retshjælp 100.000 kr. 

Kaution    300.000 kr. 

 Evakuering Rimelig og nødvendig 

 Udvidet Terror dækning  60.000 kr. i alt 

 Rejseulykke 1. mio. kr.  

 Forsinket fremmøde  10.000 kr. pr. sikret 

30.000 kr. i alt 

 Bagage 30.000 kr. pr. sikret 

90.000 kr. i alt 

 Feriekompensation 20.000 kr. pr. sikret 

60.000 kr. i alt 

 Billejeforsikring Ansvar 8. mio. kr. 

Kasko: 500.000 kr. 

 Ferieboligsikring  1500 kr. pr. døgn 10.000 kr. i alt  

 Erstatningsmedarbejder (corporate kort) 20.000 kr.   

Bemærk: Denne dækningsoversigt er vejledende. I skadestilfælde er det de konkrete forsikringsbetingelser, der 

ligger til grund for skadebehandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


