Forsikringsbetingelser
Mastercard Rejsekonto

Udbetaling af erstatning

Police nr. DBDNK02-v03
Disse forsikringsbetingelser er gældende fra 1. juli
2019

Udbetaling ved død
Hvis ikke Tryg er meddelt andet skriftligt, er
begunstigede den forsikredes nærmeste pårørende.
Ved nærmeste pårørende forstås først den
forsikredes ægtefælle, dernæst den forsikredes børn
og sidst den forsikredes arvinger.

1.0 Forsikringsgiver
Forsikringsgiver er
Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
DK-2750 Ballerup
CVR. nr. 24260666
Telefon (+45) 45 12 91 00
2.0 Anmeldelse af skade
Enhver skade anmeldes straks til Tryg.
Med meddelelsen indsendes lægeerklæring mm. samt
andet der kan have betydning for bedømmelse af
erstatningen, herunder indsendelse af billetter. Ved
dødsfald er Tryg berettiget til at kræve obduktion.
Hvem dækker forsikringen
Enhver, der har et gyldigt dansk Mastercard Corporate
Card udstedt af Danske Bank Koncernen, er forsikret
under transport i et offentligt transportmiddel (fly, tog,
båd), når rejsen er betalt med Mastercard Rejsekonto.
Forsikringen dækker også, hvis den købte rejse ændres
- også selvom der skal udstedes nye billetter.
Ulykkestilfælde
Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde. Ved
ulykkestilfælde forstås en tilfældig og pludselig
udefrakommende indvirkning på legemet, der medfører
død eller invaliditet, og som er uafhængig af den
forsikredes vilje.
Sum ved død
Sum ved invaliditet

2019.07

2.500.000 kr.
2.000.000 kr.

Udbetaling ved invaliditet
Når et ulykkestilfælde medfører en varig invaliditet
på mindst fem procent, udbetales
invaliditetserstatningen. Invaliditetserstatningen
fastsættes på grundlag af en invaliditetsgrad, der er
beregnet ud fra Arbejdsskadestyrelsens mén-tabel.
En endelig afgørelse sker, når invaliditeten er
erklæret. Erstatningen kan højst beløbe sig til den
forsikredes fastsatte invaliditet på det tidspunkt.
Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele kan
sammenlagt ikke overstige 100 procent.
Invaliditeter, som var erklæret inden skaden,
berettiger ikke til erstatning.
Undtagelser
Forsikringen dækker ikke i disse tilfælde.
• Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning
af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er
opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.
• Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand
eller tilregnelighed er fremkaldt af den forsikrede
med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt
beruselse eller under påvirkning af narkotika eller
andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af
medicin.
• Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig
transportørs konkurs.
• Forsikringsbegivenheder, der skyldes civile
uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden er
strejke eller trussel om strejke offentliggjort
tidligere end 24 timer før planlagt afgang.
• Forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love,
regulativer eller retningslinjer udstedt af regering
eller offentlig myndighed.
• Forsikringsbegivenheder, der rammer den
forsikrede, når han eller hun er besætningsmedlem
under flyvning i luftfartøjer.
• Forsikringsbegivenheder indtruffet under
ekspeditioner og opdagelsesrejser.
• Rejser foretaget inden for bopælslandet grænser.
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Krigs- og atomskader
Forsikringsbegivenheder, der er en følge af krig,
krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller
borgerlige uroligheder, er undtaget fra forsikringen.
Ligeledes er skader, der skyldes bevidst militær
nedkæmpning af disse situationer, ikke dækket.
Forsikringen dækker, hvis de nævnte forhold sker i det
land, hvor den forsikrede opholder sig på rejse uden for
bopælslandet i indtil en måned fra konfliktens udbrud.
Erstatningspligten er dog betinget af,
• at den forsikrede ikke rejser til et land, der på
udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte
situationer
• at den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne
• at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og
kemiske stoffer, udløsning af atomenergi,
kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der
opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som
opstår under den forsikredes tjeneste ved
atomanlæg.
Forsikringsbegivenheder, der skyldes at en regering
som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at
indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik,
er ikke dækket.
Passagerrisiko
Forsikringen dækker udelukkende
forsikringsbegivenheder, der rammer den forsikrede,
når han eller hun er passager. Forsikringen omfatter
således ikke forsikringsbegivenheder, der rammer
forsikrede, når han eller hun er fører af eller
besætningsmedlem på et offentligt transportmiddel.
Lov
Lov om forsikringsaftaler gælder for forsikringen, i det
omfang den ikke er fraveget i betingelserne.
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