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Hvem dækkes?

Kortholder samt
- din medrejsende ægtefælle/samlever.
- dine og ægtefælles/samlevers medrejsende 

børn til og med 23 år.

Hvad dækker den?

Sum
Forsikringen har ingen øvre sum for dækningen 
af dine nødvendige udgifter til lægebehandling og 
hospitalsophold i f.m. sygdom og tilskadekomst 
under rejser.
Delsummer på øvrige dækninger fremgår af 
betingelserne.

Hvad dækkes?
Afbestilling 
Akut sygdom og tilskadekomst under rejse 
Hjemkaldelse
Tilkaldelse 
Sygeledsagelse
Rejseulykke
Forsinket fremmøde
Flyforsinkelse 
Bagageforsinkelse 
Rejsegods
Selvrisiko ved lejet bil eller scooter 
Privatansvar
Ansvar for skade på lejet feriebolig
Overfald
Retshjælp
Sikkerhedsstillelse  
Krisehjælp

Hvad dækker den ikke?

Denne liste viser nogle eksempler på skader,
der ikke er dækket af rejseforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-dækkede skader finder du i forsikrings-
betingelserne.

Udgifter der er dækkes af det blå
EU-sygesikringskort.
Skønhedspleje, rekreations- og kurophold.
I tilfælde af rejsearrangørs konkurs.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Denne liste viser nogle eksempler på skader, der 
ikke er dækket af rejseforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik over
ikke-dækkede skader finder du i forsikrings-
betingelserne.

Forværring af bestående sygdom eller 
tilskadekomst, hvis din tilstand ikke har været i 
stabil god fase indenfor de seneste 2 måneder 
inden afrejse.
Skader, der sker i forbindelse med særlige 
aktiviteter,  fx motorløb og professionel sport. 

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan 
forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør 
den endelige aftale med os. På www.lunar.app kan du altid se forsikringsbetingelserne for din forsikring. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Denne forsikring dækker dig, som er kortholder af et Lunar Grow betalingskort, når du rejser på erhvervsrejser og ferierejser. Dækningen træder i kraft 
når du forlader din bopæl eller opholdssted i Danmark eller Norden for at påbegynde rejsen. Den dækker rejser i hele verden udenfor bopælslandet.
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Hvor er jeg dækket?

Rejseforsikringen dækker rejser i hele verden - udenfor bopælslandet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen er tilknyttet dit Lunar Grow betalingskort. Hvis du ønsker at vide mere, kan du finde yderligere 
oplysninger på din  Lunar app. 

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen er gyldig fra kortet er modtaget til det opsiges.
- Afbestillingsdækningen dækker i perioden fra rejsen betales til rejsen påbegyndes.
- Rejseforsikring træder i kraft på det tidspunkt, hvor du forlader din bopæl for at påbegynde rejsen og ophører ved
 hjemkomst til bopælen

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Lunar Grow Rejseforsikring er en del af dit Lunar Grow betalingskort. Forsikringen ophører, når kortet opsiges.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Inden du bestiller eller køber din rejse og før du skal rejse 
Hvis dit helbred ikke har været stabilt i 2 måneder op til et af disse tidspunkter, eller du fx har en kronisk sygdom, 
er det vigtigt at du har gennemført en online medicinsk forhåndsvurdering via Lunar app.

Når der sker en skade
Er du på rejse og har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte Tryg Alarm på +45 44 68 82 00 ved: 
- sygdom eller tilskadekomst, som medfører indlæggelse på sygehus eller hvis hjemrejsen forsinkes. 
- behov for krisehjælp.
- forsinket fremmøde, transportforsinkelse og afbestilling.

Du skal straks anmelde tyveri og overfald til politiet i det land, hvor det er sket.
Du skal forsøge at begrænse skadens omfang. 

Har du ikke brug for akut hjælp, kan du anmelde skaden efter hjemkomst på 44 20 44 75 mellem kl. 8-16.
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