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Gammel Kongevej 60 
DK-1790 København V
CVR 41963948
T 33 55 55 55
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Covid-19-tillæg 
Tillæg til betingelserne for Codan Rejse.

Gælder fra den 1. januar 2023 – 31. december 2023.
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1 Covid-19-tillæg
1.1 Generelt

  Covid-19-tillægget er en tidsbegrænset udvidelse af 
dækningen på forsikringstagers rejseforsikring i Codan.

  Betingelserne for Codans rejseforsikring gælder 
medmindre det udtrykkeligt er fraveget i dette  
covid-19-tillæg. Makssummer, regler for erstatnings-
opgørelse, generelle undtagelser m.m. gælder således 
fortsat.

1.2 Hvornår gælder covid-19-tillægget?

  Covid-19-tillægget gælder for rejser, der påbegyndes i 
perioden fra den 1. januar 2023 og frem til og med den 
31. december 2023.

  Covid-19-tillægget bortfalder således uden varsel den 
31. december 2023.

Codan Rejse
Tillæg
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2 Covid-19-tillægget til Codans rejseforsikring
2.1 Hvad dækker covid-19-tillægget?

  Uanset det i policen og forsikringsbetingelserne anførte, 
er der dækning for følgende.

  Vi omtaler i det følgende de sikrede personer som ”du”. 

2.1.1  Rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til 
behandling af sygdom eller tilskadekomst, selvom du er 
rejst til et land, som Det Danske Udenrigsministerium 
frarådede ”ikke nødvendige rejser” til eller ”alle typer af 
rejser” til, da du påbegyndte rejsen. Herunder udgifter til 
behandling af covid-19.

2.1.2  Rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til 
førtidig hjemrejse, hvis Det Danske Udenrigsministerium 
anbefaler, at danskere i det område, du opholder sig i, 
skal rejse hjem til Danmark hurtigst muligt som følge af 
covid-19-smittefare. En sådan førtidig hjemrejse vil blive 
sidestillet med en evakuering, jf. betingelserne for Rejse 
punkt 15.

  Det er en forudsætning for dækning, at Det Danske 
Udenrigsministerium på tidspunktet for udrejsen ikke 
frarådede ”ikke nødvendige rejser” eller ”alle typer af 
rejser” til rejsedestinationen.

2.1.3  Rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til 
fortæring og hotelophold samt indhentning af rejserute, 
hvis du af de lokale myndigheder bliver påbudt isolation 
på feriestedet, enten fordi du er smittet med covid-19, 
eller fordi du frygtes smittet med covid-19.

2.1.4  Erstatningsrejse eller erstatningsdøgn, hvis du af de 
lokale myndigheder bliver påbudt isolation pga. covid-19 
på feriestedet, enten fordi du er smittet med covid-19, 
eller fordi du frygtes smittet med covid-19. Erstatnings-
rejse eller erstatningsdøgn erstattes i henhold til 
betingelserne for Rejse punkt 5 og 6. 

2.1.5  Erstatningsrejse eller erstatningsdøgn, hvis betingelserne 
for førtidig hjemrejse i henhold til punkt 2.1.2 er opfyldt. 
Erstatningsrejse eller erstatningsdøgn erstattes i 
henhold til betingelserne for Rejse punkt 5 og 6.

2.1.6  Rimelige og nødvendige udgifter til covid-19-test under 
rejsen, såfremt du udviser symptomer på covid-19, eller 
hvis en medrejsende får påvist covid-19.

Codan Rejse
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3 Covid-19-tillægget på Afbestilling
  Det er en forudsætning for dækning, at du har valgt 

dækningen ”Afbestilling”

3.1 Hvad dækker covid-19-tillægget?

  Uanset det i policen og forsikringsbetingelserne anførte, 
er der dækning for følgende.

  Vi omtaler i det følgende de sikrede personer som ”du”. 

3.1.1  Hvis du ikke kan påbegynde rejsen, fordi du er i isolation 
pga. covid-19 i henhold til de til enhver tid gældende 
retningslinjer for isolation og test.

  Det er en betingelse for afbestilling, at du ikke var i 
isolation eller i testforløb, da rejsen blev bestilt.

3.1.2  Hvis der på din rejsedestination indføres indrejsekaran-
tæne. Det er en forudsætning for dækning, at indrejse-
karantænen er indført, efter du har bestilt rejsen.

  Det er en forudsætning for dækning, at Det Danske 
Udenrigsministerium på tidspunktet for bestilling af 
rejsen ikke frarådede ”ikke nødvendige rejser” eller ”alle 
typer af rejser” til rejsedestinationen. 

3.1.3  Hvis der på din rejsedestination indføres covid-19- 
vaccinationskrav, og du endnu ikke er blevet covid-19- 
vaccineret, uanset om det er, fordi du ikke ønsker at 
blive covid-19-vaccineret. Det er en forudsætning for 
dækning, at vaccinationskravet er indført efter, du har 
bestilt rejsen.

  Det er en forudsætning for dækning, at Det Danske 
Udenrigsministerium på tidspunktet for bestilling af 
rejsen ikke frarådede ”ikke nødvendige rejser” eller ”alle 
typer af rejser” til rejsedestinationen. 

3.1.4  Hvis skoleåret eller eksamenstidspunktet bliver ændret 
som følge af covid-19, og rejseperioden kommer til at 
ligge uden for skoleferien eller i eksamensperioden. Det 
er en forudsætning for dækning, at en af de rejsende 
eller du er fuldtidsunderviser eller elev/studerende.

3.1.5  Hvis dit primære formål med rejsen er at deltage i 
bryllup, rund fødselsdag, konfirmation eller tilsvarende 
privat arrangement, og dette må aflyses pga. et 
pludseligt indført myndighedskrav, forsamlingsloft, 
offentligt påbud eller lignende på baggrund af covid-19. 

  Der kan tidligst afbestilles 72 timer før afrejse. Det er en 
forudsætning for dækning, at myndighedskrav, forsam-
lingsloftet, offentligt påbud eller lignende ikke var indført 
eller varslet på tidspunktet for bestilling af rejsen.

3.1.6  Hvis dit primære formål med rejsen er at deltage i et 
offentligt arrangement i form af fx en sportsbegivenhed, 
teaterforestilling eller koncert, og denne bliver aflyst, 
eller at din billet annulleres af arrangøren, pga. et 
pludseligt indført myndighedskrav, forsamlingsloft, 
offentligt påbud eller lignende på baggrund af covid-19.

  Der kan tidligst afbestilles 72 timer før afrejse. Det er en 
forudsætning for dækning, at myndighedskrav, forsam-
lingsloft, offentligt påbud eller lignende ikke var indført 
eller varslet på tidspunktet for bestilling af rejsen.

3.1.7  Hvis du har bestilt feriebolig sammen med personer 
uden for husstanden, og antallet af personer i boligen 
overstiger det af myndighederne tilladte eller anbefalede 
forsamlingsloft, så ferieboligen må afbestilles. 

  Der kan tidligst afbestilles 72 timer før afrejse. Det er en 
forudsætning for dækning, at forsamlingsloftet eller 
lignende ikke var indført eller varslet på tidspunktet for 
bestilling af rejsen.

3.1.8  Hvis rejsedestinationslandet ikke tillader indrejse for 
ikke-statsborgere. 

  Der kan tidligst afbestilles 72 timer før afrejse. 

  Det er en forudsætning for dækning, at rejsedestina-
tionslandet ikke havde indført indrejseforbuddet, da du 
bestilte rejsen.

3.1.9  Hvis Det Danske Udenrigsministerium fraråder ”ikke 
nødvendige rejser” eller ”alle typer af rejser” til rejse-
destinationen, og der ikke er tale om en pakkerejse. 

  Der kan tidligst afbestilles 72 timer før afrejse.

  Det er en forudsætning for dækning, at Det Danske 
Udenrigsministerium på tidspunktet for bestilling af 
rejsen ikke frarådede ”ikke nødvendige rejser” eller  
”alle typer af rejser” til rejsedestinationen.

Codan Rejse
Tillæg


