
Elever er dækket af skolens rejseforsikring 
på studierejser 
 

 

I forbindelse med elevernes deltagelse på studierejser med skolen, har skolen tegnet en rejseforsikring 

gennem Gouda. 

Det betyder, at eleverne som udgangspunkt ikke behøver at tegne en personlig rejseforsikring. 

 

Dækning:        Sygdom/hjemtransport – hele verden 

• Sygdom – ubegrænset 

• Syge- og hjemtransport – ubegrænset 

• Lægelig fejlbehandling 1.000.000 

• Sygeledsagelse - ubegrænset     

• Tilkaldelse – ubegrænset (forældre/familie v/ akut og alvorligt syg, som medfører  

            hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn eller ved akut livstruende sygdom/tilskadekomst) 

• Hjemkaldelse – ubegrænset (eks. ved sygdom eller dødsfald i nærmeste familie)                                                             

• Bagageforsinkelse Kr. 600 pr. rejsedøgn, dog max. Kr. 1.500 

• Afbestillingsdækning (dækker ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, død i nærmeste  

            familie og ved visse situationer opstået ifm. Covid-19) 

Det bemærkes dog, at der er sumbegrænsninger – se herunder 

• Afbestillingsdækning max. Kr. 2.500 

• Ingen dækning for flyforsinkelse og bortkommen bagage 

 

Såfremt man ønsker dette forsikret eller en højere dækning, kan man overveje at tegne en privat 

rejseforsikring. Det anbefales, at man forinden rejsen kontakter eget forsikringsselskab i tilfælde af tvivl 

omkring dækning/dækningssummer. 

Eksisterende lidelser/sygdomme 

Såfremt eleven har en eksisterende lidelse/sygdom og er i tvivl om hvorvidt forsikringen dækker, kan man 

altid rette henvendelse for at få et forhåndstilsagn. 

Har man imidlertid inden for de seneste 2 måneder før afrejse modtaget behandling af læge (som ikke er 

kontrolbesøg), været indlagt eller været underkastet ændringer i medicinering, skal man altid rette 

henvendelse for at få en medicinsk forhåndsvurdering/-tilsagn. Forhåndsvurderingen vil blive sendt 

skriftligt til den forsikrede. 

Medicinsk afdeling for forhåndsgodkendelse (kl. 10.00 – kl. 14.00 alle dage) telefon +45 88 18 69 23 

 



*Bemærk, at receptpligtig og håndkøbsmedicin altid skal medbringes i original emballage. 

 

Privatansvar  

• Personskade 10.000.000 

• Tingskade 5.000.000 

• Retshjælp 100.000 

• Sikkerhedsstillelse/ Kaution 100.000 

 

Med dette menes dækning, af elevers ”private” erstatningsansvar, hvis de forvolder skade på andres ting 

eller personer under en rejse med skolen. 

 

Skolens kollektive ulykkesforsikring dækker også ved sygdomsinvaliditet og evt. varigt mèn op til 450.000, 

efter ulykke under rejse med skolen, men også når eleven er på skolen eller til arrangementer, som skolen i 

øvrigt står for. 

Har eleven selv en ulykkesforsikring, vil der være mulighed for dobbelt dækning (altså udbetaling både fra 

skolens ulykkesforsikring og den private ulykkesforsikring). 


