VI ER MED DIG
OVERALT

Studenterforsikring
Gældende fra 1. januar 2016 • DKK

STUDENTERFORSIKRING

Bupa Global Travel tilbyder
sammen med Willis en særlig
fordelagtig rejseforsikring til
dig, der skal på studie- eller
praktikophold i udlandet.

Hvorfor tegne studenterforsikring?

Fordele

Studenterforsikring er en rejseforsikring,
som beskytter dig i tilfælde af sygdom
eller tilskadekomst — eller hvis du under dit
ophold bliver mødt af et erstatningskrav.

Ofte skal du som udlandsstuderende i
EU tilmeldes den offentlige sygesikring
i værtslandet. Med Studenterforsikring
er dette ikke nødvendigt.

Med Studenterforsikring er du dækket, hvis
uheldet er ude, og forsikringen giver dig en
lang række fordele. Se dækningsskemaet på
side 8.

www.studenterforsikring.dk giver dig adgang
til din police, således at du — mens du er i
udlandet — let kan gå ind på din forsikring og
finde betingelserne og se, hvordan du anmelder en skade.
Du får adgang til 24-timers alarmservice, så
du altid kan få assistance og vejledning, hvis
du får behov for hjælp.
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Dækninger
Forsikringen består af en basisdækning, som
kan udvides til også at dække dit medbragte
indbo og bagage og/eller død og invaliditet
som følge af et ulykkestilfælde.

Hvem kan tegne studenterforsikring?
Det kan alle studerende, der er indskrevet på
en uddannelsesinstitution i Danmark, Sverige
eller Norge og som skal på studie- eller praktikophold i udlandet. Forsikringen dækker
også, hvis du kombinerer dit udlandsophold
med ferie.

Forsikringsperiode
Forsikringen kan tegnes med en varighed
fra en måned op til 24 måneder.

Hvordan tegnes studenterforsikring?
Din rejseforsikring tegnes direkte på
www.studenterforsikring.dk. Du vil modtage
police og forsikringsbetingelser på e-mail
med det samme.
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SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvem kan tegne
Studenterforsikring?

Det kan alle studerende, der er omfattet af
Sundhedsloven i Danmark eller tilsvarende
sundhedslove i Sverige eller Norge, samt
tilmeldt en dansk/svensk/norsk uddannelsesinstitution, og som skal på studie- eller
praktikophold i udlandet.

Mit universitet i udlandet har en
række krav til min forsikringsdækning — kan Studenter
forsikring opfylde disse?

Du er velkommen til at sende universitetets
krav til os på e-mail rejse@ihi‑bupa.com,
så vi kan gennemgå dem og svare på om
Studenterforsikring kan opfylde de stillede
krav.

Hvor lang tid kan jeg have
Studenterforsikring?

Forsikringen kan tegnes med en varighed fra
en måned op til 24 måneder.

Hvordan tegner jeg en
Studenterforsikring?

Du kan nemt tegne din Studenterforsikring
på www.studenterforsikring.dk — her
har du efterfølgende let adgang til din
forsikringspolice og betingelser samt
mulighed for at kunne forlænge din
forsikring.

Dækker Studenterforsikring også
hvis en del af mit ophold udgør
ferie?

Ja, forsikringen dækker også, hvis du
kombinerer dit udlandsophold med ferie.
Dog må ferieperioden ikke være længere
end studieperioden.

Jeg er dækket af en anden
rejseforsikring de første x antal
dage af mit ophold. Kan jeg tegne
Studenterforsikring for den resterende del af perioden?

Ja, det kan du. Du tegner blot en forsikring
på www.studenterforsikring.dk fra den dato
den anden rejseforsikring ophører.
Vi skal gøre dig opmærksom på, at betales
forsikringen efter du er rejst, vil der være 3
dages karenstid.

Forsikringen dækker som udgangspunkt
kun akut opstået sygdom. Du bør derfor
søge om forhåndstilsagn på dækning, hvis
du lider af en kronisk sygdom eller har været
tilset af læge og/eller været hospitalsindlagt
indenfor de sidste seks måneder inden din
planlagte afrejse.

Dækker Studenterforsikring
kroniske og/eller eksisterende
sygdomme?
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PRÆMIER

DÆKNINGER

Alle beløb er i DKK.

Basisdækning (Obligatorisk)

Gældende fra 1. januar 2016

Alle beløb er i DKK.

Præmier pr. måned

Hospital, læge, receptpligtig medicin

Ubegrænset

Basis dækning

Hjemtransport og lokal ambulance

Ubegrænset

Ulykke og overfald

Smertestillende tandbehandling

5.000

Fysioterapi og kiropraktor

15.000

Sygeledsagelse/Tilkaldelse/Hjemkaldelse

Ubegrænset

Returrejse

Ubegrænset

Indhentning af rejserute

Ubegrænset

Evakuering

Ubegrænset

Skader på lejet bolig

Europa

2 mio.

Privatansvar: Personskade

5 mio.

Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand

Invaliditet

200.000

Overfald

200.000

Tandskade

282

616

654

10.000

Hvis du i forvejen har en ulykkesforsikring, skal du huske, at den også dækker i udlandet.

Indbo og Bagage (Tillægsdækning)
Bagage

10.000

Forsinket bagage

3.000

Indbo

25.000

Hvis du i forvejen har en indboforsikring, bør du undersøge, hvordan den dækker dig i udlandet.
De fleste dækker i op til tre måneder.
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29

282

Ulykke og Overfald (Tillægsdækning)
100.000

343

29

Alle dækninger

100.000 /30.000

Død

305

Indbo og bagage

100.000

Privatansvar: Tingskade

Verden
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YDERLIGERE INFORMATION

Hotline
Hvis du har spørgsmål til forsikringen, er du
meget velkommen til at kontakte os.
Spørgsmål om dækningen:
+45 70 20 70 48 eller rejse@ihi-bupa.com.
Spørgsmål om betaling:
+45 88 13 96 00 eller
studenterforsikring@willis.dk.

Bupa Global Assistance
Hvis du bliver indlagt, kommer til skade eller
i andre akutte tilfælde, så kontakt Bupa
Global Assistance for 24-timers alarmservice
på +45 70 23 24 61 eller
emergency@ihi‑bupa.com.

Willis
Willis er Danmarks største forsikringsmægler
— du kan få yderligere information om Willis
på www.willis.dk.

Bupa Global Travel
Bupa Global Travel er et internationalt sygeog rejse-forsikringsselskab med et verdens
omspændende netværk. Se mere på
www.ihi.com.
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Studenterforsikringen er et tilbud fra din
uddannelsesinstitution lavet i samarbejde
mellem Willis og Bupa Global Travel.

Kontakt Bupa Global Travel’s
kundeservice for spørgsmål vedr.
din police, betaling, dækning,
m.m.
Åben alle hverdage 09:00 – 17:00
Tel: +45 70 20 70 48
Fax: +45 33 32 25 60
E-mail: rejse@ihi-bupa.com
Palægade 8
1261 København K
Danmark

Kontakt Bupa Global Assistance
for 24-timers alarmservice ved
hospitalsindlæggelse, forhånds
godkendelse af behandling og
medicinske råd og vejledning
Tel: +45 70 23 24 61
E-mail: emergency@ihi-bupa.com
Alle opkald optages og kan
blive aflyttet.

Adresser i Europa:
Bupa Global
Victory House
Trafalgar Place
Brighton
BN1 4FY
UK
Bupa Cyprus
3 Ioannis Polemis Street
PO Box 51160
3502 Limassol
Cypern
Bupa Denmark, filial af Bupa
Insurance Limited, England
Palægade 8
1261 København K
Danmark
Bupa Malta
Testaferrata Street
Ta’ Xbiex XBX 1403
Malta
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