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Rejseforsikring 
Hvad dækkes, hvordan skal jeg forholde mig? 

 
 
Grønlands Selvstyre har etableret en rejseforsikring hos If… Skadesforsikring : 
 
Police nr. SP0001367735 
If Alarm Centre (24 hours)/SOS International +45 70 10 50 50 
E-mail: sos@sos.eu 
 
Som studerende, hvor udgifterne betales af Grønlands Selvstyre er du omfattet af denne 
forsikring. Du skal dog være opmærksom på, at alm. ferierejser, hvor du selv afholder 
omkostningen ikke er en del af forsikringen. 
 
Formålet med denne information er at give dig et overblik over hvorledes forsikringen dækker 
og i hvilke situationer den ikke dækker. 
 
Forsikringen indeholder følgende dækninger: 
 
1. Sygdom og hjemtransport 
2. Ulykkesforsikring 
3. Dækning af bagage og personlige ejendele 
4. Privatansvarsforsikring 
5. Hjemkaldelse 
6. Forsinket fremmøde 
 
Hvert punkt vil i det efterfølgende blive behandlet. 
 
I de tilfælde, hvor der ikke nævnes en specifik sum, ydes der dækning op til omkostningen. 
 
1. Sygdom og hjemtransport 
 
Forsikringen vil yde dækning ved pludselig opstået sygdom elle ulykke, herunder skader på 
tænderne, som kræver en umiddelbar lægebehandling. 
 
Forsikringen yder dækning for de omkostninger, der måtte være ved lægebehandlingen, 
herunder omkostninger til nødvendig medicin. 
 
Under lægebehandling rubriceres også nødvendig hospitalsindlæggelse, behandling af 
fysioterapeut, kiropraktor eller akupunktør. For fysioterapi, kiropraktor eller akupunktør er der en 
max. sum på kr. 5.000. 
 
Der ydes dækning for nødvendig tandbehandling op til kr. 10.000. 
 
Almindelige helbredsundersøgelser og tandeftersyn ikke er en del af dækningen. 
 
Hvis du lider af kroniske sygdomme bør der tages kontakt til os/If… Skadesforsikring inden 
afrejse fra Grønland, således at der kan skabes klarhed over hvorledes forsikringen vil yde 
dækning i sådanne situationer. 
 
Hjemtransport dækkes i det omfang du uden for dit hjemland/bopælsland bliver syg, kommer ud 
for en ulykke og hvor de lokale læger i samråd med læger fra If… Skadesforsikring bliver enige 
om at du skal transporteres til hjemland/bopælsland for videre behandling. 
 
Skulle du i øvrigt få behov for dækning under dækningen, er det vigtigt, at If… Skadesforsikring 
bliver informeret indenfor rimelig tid, således at de har mulighed for at iværksætte nødvendige 
tiltag eller aftale behandling o.lign. 
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2. ulykkesforsikring 
 
Ulykkesforsikringen yder dækning ved en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 
 
Dvs. der kan udbetales erstatning såfremt der sker en tilskadekomst, en invaliditet eller 
dødsfald, som følge af en ulykke. 
 
Udbetalingerne baserer sig på en medicinsk skala, som fremgår af policen og erstatning 
udbetales fra en méngrad på 5% eller derover. 
 
I 2014 udgør forsikringssummen på ulykkesdækningen kr. 567.500 ved død eller 100% 
invaliditet. 
 
3. Bagage 
 
Bagage er dækket mod beskadigelse eller bortkomst i forbindelse med rejse og ophold. 
 
Herudover ydes der dækning ved bagageforsinkelse i forbindelse med udrejse. 
Forsikringssummen for bagageforsinkelse er op til kr. 3.000 ved forsinkelse, der overstiger 3 
timer. Såfremt forsinkelsen overskrider 48 timer kan der yderligere udbetales kr. 2.000, således 
at den samlede erstatning kan udgøre kr. 5.000. 
 
Såfremt bagagen ikke fremkommer, kan der ydes dækning op til værdien af kufferten samt 
indhold, dog maksimalt kr. 40.000 (2014). 
 
I forbindelse med bortkomst under opholdet er det samme forsikringssum, som er gældende. 
 
Du skal være opmærksom på, at tabte, forlagte eller glemte genstande ikke vil kunne erstattes 
over denne forsikring. 
 
I relation til bagageforsinkelse er det vigtigt, at du tager kontakt med det flyselskab du rejser 
med og får anmeldt forsinkelsen og får udleveret en PIR (Property Irregularity Report), som er 
bevis for den forsinkede bagage og som skal bruges ved anmeldelse af forsinkelsen. Såfremt 
Gouda ikke har en sådan rapport ved behandlingen af sagen, vil sagen blive afvist. 
 
I forbindelse med beskadigelse af bagagen under rejsen, skal du også anmelde til flyselskabet 
og få udleveret bevis for anmeldelsen, idet If… Skadesforsikring skal bruge denne til 
efterfølgende at kræve erstatning fra flyselskabet. 
 
Ved et længerevarende ophold udenfor Grønland og hvor værdien af dine personlige genstande 
overstiger den angivne sum, bør du overveje at etablere en selvstændig forsikring i 
bopælslandet, for at være fuldt dækket. 
 
4. Privatansvarsforsikring 
 
Dækningen yder dækning for det personlige erstatningsansvar, som du kan pålægges i henhold 
til gældende lovgivning i opholdslandet, ved person- og/eller tingskade. 
 
Ansvaret er et juridisk ansvar og hviler udelukkende på den lokale lovgivning.  
 
Dette betyder, at uheld, der kan betegnes som hændelige ikke er en del af dækningen idet du 
ikke har noget erstatningsansvar for disse skader, ligesom forsætlige handlinger ikke er 
omfattet uagtet at du har et erstatningsansvar 
 
Forsikringen har en dækningssum på op til kr. 5.000.000 ved tingskade og kr. 10.000.000 ved 
personskade. 
 
Såfremt der bliver rejst et krav mod dig, er det vigtigt, at du hurtigst muligt tager kontakt til 
os/If… Skadesforsikring, således at en behandling kan påbegyndes. 
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5. Hjemkaldelse 
 
Forsikringen yder dækning for omkostninger ved hjemkaldelse til bopælslandet på grund af 
dødsfald eller livstruende akut forværring i en eksisterende lidelse eller akut 
sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse for din ægtefælle, børn, samlever, som 
er registreret på samme adresse som dig. 
 
Samme dækning gælder ved yderligere nære familie, der opholder sig i dit bopælsland, det kan 
være forældre, svigerforældre o.lign. 
 
 
6. Forsinket fremmøde 
 
Herunder omfattes tillige flyforsinkelse og flyaflysning. 
 
Forsinket fremmøde 
 
Forsikringen dækker i tilfælde af at du uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for 
sent op til et offentligt eller et af rejsearrangør arrangeret transportmiddel og af den grund 
efterfølgende skal indhente rejseruten. 
 
Her skal du være opmærksom på, at hvis du selv er skyld i at komme for sent, for eksempel har 
sovet for længe, eller ikke har indlagt tilstrækkelig med rejsetid for at nå frem til afrejsestedet, er 
der ingen dækning. 
 
Flyforsinkelse eller flyaflysning 
 
Forsikringen dækker når du forsinkes i lufthavnen i minimum 4 timer, som følge af at den 
planmæssige flyforbindelse, hvortil du har reserveret og bekræftet reservation er annulleret, 
forsinket eller overbooket (kun ved tvungen overbooking). 
 
Hvad dækkes: 
 
Rimelige og nødvendige 
a) ekstraudgifter ti transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maksimalt samme 
klasse som den oprindelige udrejse 
b) ekstraudgifter til ophold på et af If… Skadesforsikring godkendt hotel med op til kr. 1.500 pr. 
dag 
c)udgifter til fortæring samt lokal transport op til kr. 250 pr. dag 
d) indkøb af toiletartikler og beklædning med op til kr. 500, hvis hotelovernatning er nødvendig 
og bagagen ikke kan udleveres 
 
Ved flyforsinkelse og flyaflysning dækkes ovenfor nævnte punkter b, c og d. 
 
Såfremt du udsættes for en sådan situation er det vigtigt, at du i forbindelse med den udfyldte 
anmeldelse vedlægger: 
1. original ubenyttet flybillet 
2. rejseplan 
3. original dokumentation for afholdte udgifter 
4. original dokumentation for forsinkelsen/aflysningen fra flyselskab el. lign. 
 
 
Police nr. SP0001367735 
If Alarm Centre (24 hours)/SOS International +45 70 10 50 50 
E-mail: sos@sos.eu 
 
 
 
 
 

Gældende fra 1. januar 2017 
 
 


