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SE JERES VILKÅR

1. Gå ind på www.if.dk/vilkar
2. Brug kode 2551644.B74WY8
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Naalakkersuisut / Grønlands Selvstyre
Departement for Bolig og Infrastruktur
Postboks 1015
Imaneq 4
3900  Nuuk
Greenland

Udstedt:
Aftalenummer:
Aftaleperiode:

29-12-2021
SP2551644.3.1  
01.01.2022 - 31.12.2022

Jeres forsikringsaftale bliver 
fornyet
Vi sender her jeres forsikringsaftale for den næste 
periode.
Vores priser og forsikringsvilkår bliver løbende 
opdateret. Hvis der er væsentlige ændringer, vil det 
være beskrevet på en særskilt side med overskriften 
”Ændring af forsikringsaftalen”.

Forsikringsoversigt•
Her får I en oversigt over indholdet i 
forsikringsaftalen.

Forsikringsdetaljer•
Her er forsikringsaftalens indhold beskrevet i 
detaljer.

Forsikringsvilkår•
Læs forsikringsvilkårene igennem, så I ved, hvordan 
og hvornår forsikringen dækker.

Hvis I har spørgsmål, beder vi jer kontakte jeres mægler.

Venlig hilsen 
If

Kontaktoplysninger:
Marsh A/S

Telefon: +45 45959595
Mobil: +45
Mail: marsh.denmark@marsh.com
Adresse: Teknikerbyen 1, 2. sal, 2830 Virum

If
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

If Skadeforsikring, filial af
If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: 24 20 32 12
Svensk reg. nr (Bolagsverket): 516401-8102

Telefon: 70 12 24 24
www.if.dk



JERES FORDELE I IF

ALTID TILGÆNGELIG HVIS SKADEN SKER HURTIG SKADEBEHANDLING
I kan kontakte os 24/7. Så snart vi får en skadeanmeldelse, 

overtager vi ansvaret for skaden og 
tilkalder de nødvendige specialister.

Vi løser mere end halvdelen af
alle sager inden for 24 timer.

ROLIG, VI HJÆLPER JER
Hvis der sker en skade, kan I anmelde den hurtigt 
og enkelt til os online på if.dk, eller ring på tlf. 70 12 
24 24.
Skal I anmelde en skade på jeres rejseforsikring, så 
ring på tlf. 36 87 45 25. Ved akut personskade kan I 
kontakte If Assistance døgnet rundt på tlf. 70 13 13 
35.

OM DE VISTE PRISER
Priserne er eksklusive skatter og afgifter.
Læs mere om skatter og afgifter på if dk/afgifter. 

INFORMER OS NÅR DER SKER ÆNDRINGER
Forsikringsaftalen viser, hvad jeres forsikring omfatter 
og hvordan den dækker. Prisen er beregnet ud fra de 
oplysninger, vi har fået fra jer.

Nyttig
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Forsikringsdetaljer
Forsikringsoversigt

Forsikringsvilkår

Forsikringsoversigt

Naalakkersuisut / Grønlands Selvstyre
 

Aftaleperiode: 
01.01.2022 - 31.12.2022

JERES FORSIKRINGER
PRIS FOR

AFTALEPERIODEN

Rejseforsikring DKK 
1.014.361,00

Rejseforsikring for studerende på videregående uddannelser uden for Grønland 739.087,00

Rejseforsikring for elever på studieforberedende og erhvervsuddannelser uden for Grønland 275.274,00

TOTAL DKK 
1.014.361,00

Tegningsperiode:
Forsikringen er tegnet for en 3-årig periode, dog med gensidig mulighed for at opsige forsikringen med tre måneders varsel til hovedforfald 
første gang den 1. januar 2024. Varsler If stigninger, der følger af lovgivning og indeks, betragtes dette ikke som en opsigelse.

Sikrede personkreds:
- Studerende på videregående uddannelser uden for Grønland
- Elever på studieforberedende og erhvervsuddannelser uden for Grønland

Indeksregulering:
Forsikringspræmien samt forsikringssummerne på dødsfaldsdækningen og invaliditetsdækningen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks 
for den private sektor (TOT Erhverv), der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte 
indeks. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan indeksreguleringen fortsættes på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af 
Danmarks Statistik. Indeksreguleringen sker én gang om året ved hovedforfald.

Præmieregulering:
Præmien stiger såfremt forsikringens risk ratio overstiger 68%. Forsikringens risk ratio inkluderer IBNR, skadeudgifter, reserver og gebyrer til 
alarmcentral. 

Opsigelse:
Uanset ordlyden i vilkårene, er forsikringens opsigelsesvarsel 3 måneder. Forsikringen kan opsiges med minimum 3 måneders varsel til 
hovedforfald. 

Særlige vilkår:
Forsikringsvilkårenes krav til, at de sikrede personer skal være berettiget til ydelser i henhold til gældende lov om offentlig sygesikring eller 
privattegnet sygesikring i bopælslandet, er ikke gældende for denne forsikring. I stedet gælder nedenstående klausul:
Forsikringen dækker ikke udgifter til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når If 
Assistances læge har besluttet hjemtransporten. Endvidere dækkes ikke udgifter til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet.

For studerende og elever med bopæl uden for Grønland undtages fra vilkårene, at bopælsland er det land hvor sikrede har 
folkeregisteradresse. De studerende i udlandet er dækket under deres studieophold som var de på rejse uden for bopælslandet.  

Selvrisiko ved leje af bil:
Uanset anden ordlyd i dækningsoversigten og de tilhørende forsikringsvilkår, dækker forsikringen IKKE selvrisiko ved leje af bil.

Transportforsinkelse:
Uanset anden ordlyd i de tilhørende forsikringsvilkår, dækker forsikringen transportforsinkelse med en forsikringssum på DKK 1.000 pr. skade.

Bagageforsinkelse:
Uanset anden ordlyd i dækningsoversigten og de tilhørende forsikringsvilkår, dækker forsikringen bagageforsinkelse med en forsikringssum på 
DKK 3.000.

Eftersøgning og redning:
Uanset anden ordlyd i dækningsoversigten og de tilhørende forsikringsvilkår, dækker forsikringen eftersøgning og redning med ubegrænset 
sum.

Dækningsudvidelser:
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Forsikringsdetaljer
Forsikringsoversigt

Forsikringsvilkår

Forsikringsoversigt

Forsikringen er udvidet til at omfatte
- Skader sket ved kørsel med almindelig snetransporter og hundeslæde
- Rejser til og fra ophold udenfor Grønland i forbindelse med studier og uddannelse, samt under studie- og uddannelsesophold. Begrænsningen 
på 180 dage er ikke gældende for studerende indskrevet på en videregående uddannelse samt for elever på studieforberedende uddannelser 
og erhvervsuddannelser, i udlandet 
- Ulykkestilfælde i forbindelse med scubadiving indtil 30 meter og alpint skiløb
- Tandbehandling og anden sygebehandling, som ikke er omfattet af sundhedsaftale mellem Danmark og Grønland

Terrorrisiko:
Forsikringen dækker begivenheder som følge af terror.

Krigsrisiko:
Forsikringen dækker begivenheder som følge af krig med undtagelse af i følgende lande: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien og Yemen.
 

Det er noteret at forsikringstageren ikke er momsregistreret.

Her finder du standardiseret information om forsikringerne (IPID): if.dk/ipid
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Forsikringsoversigt
Forsikringsdetaljer

Forsikringsvilkår
Forsikringsdetaljer

Rejseforsikring 

Rejseforsikring for studerende på videregående uddannelser uden for Grønland Årlig pris DKK 739.087,00  

Forsikret aktivitet: Generelle offentlige tjenester Antal personer (Erhvervsrejseforsikring): 437

Rejseforsikring

Dækningsomfang:  Kombinerede erhvervs- og ferie 
rejser
Rejser i bopælslandet:  Dækket

Rejser i krigsområder:  Ikke dækket
Personer der rejser i virksomhedens interesse:  Dækket
Ægtefæller/samlever og børn:  Dækket

Sygdoms- og transportudgifter 
Sygdom og transport:  Ubegrænset
Akut tandbehandling:  10.000 kr
Sygeledsagelse og tilkald:  3 personer
Lægelig fejlbehandling:  1.000.000 kr

Akut krisehjælp 
Akut krisehjælp:  Ubegrænset

Retshjælp 
Retshjælp:  200.000 kr
Sikkerhedsstillelse:  200.000 kr

Privatansvar 
Tingsskade:  5.000.000 kr
Personskade:  10.000.000 kr

Evakuering 
Evakuering:  Ubegrænset
Overfald:  500.000 kr
Eftersøgning og redning:  250.000 kr

Transportforsinkelse og hjemkald 
Transportforsinkelse:  1.000 kr
Forsinket fremmøde:  Ubegrænset
Hjemkaldelse:  Ubegrænset

Bagage 
Bagage:  40.000 kr
Bagageforsinkelse:  5.000 kr

Ulykkesforsikring på rejse

Dødsfald som følge af ulykke 
Dødsfaldserstatning:  614.613 kr

Varigt mén som følge af ulykke 
Ménerstatning ved 100 %:  614.613 kr

Rejseforsikring for elever på studieforberedende og erhvervsuddannelser uden for 
Grønland

Årlig pris DKK 275.274,00  

Forsikret aktivitet: Generelle offentlige tjenester Antal personer (Erhvervsrejseforsikring): 207

Rejseforsikring

Dækningsomfang:  Kombinerede erhvervs- og ferie 
rejser
Rejser i bopælslandet:  Dækket

Rejser i krigsområder:  Ikke dækket
Personer der rejser i virksomhedens interesse:  Dækket
Ægtefæller/samlever og børn:  Dækket

Sygdoms- og transportudgifter 
Sygdom og transport:  Ubegrænset
Akut tandbehandling:  10.000 kr
Sygeledsagelse og tilkald:  3 personer
Lægelig fejlbehandling:  1.000.000 kr

Akut krisehjælp 
Akut krisehjælp:  Ubegrænset

Retshjælp 
Retshjælp:  200.000 kr
Sikkerhedsstillelse:  200.000 kr
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Forsikringsoversigt
Forsikringsdetaljer

Forsikringsvilkår
Forsikringsdetaljer

Rejseforsikring (forts.)

Privatansvar 
Tingsskade:  5.000.000 kr
Personskade:  10.000.000 kr

Evakuering 
Evakuering:  Ubegrænset
Overfald:  500.000 kr
Eftersøgning og redning:  250.000 kr

Transportforsinkelse og hjemkald 
Transportforsinkelse:  1.000 kr
Forsinket fremmøde:  Ubegrænset
Hjemkaldelse:  Ubegrænset

Bagage 
Bagage:  40.000 kr
Bagageforsinkelse:  5.000 kr

Ulykkesforsikring på rejse

Dødsfald som følge af ulykke 
Dødsfaldserstatning:  614.613 kr

Varigt mén som følge af ulykke 
Ménerstatning ved 100 %:  614.613 kr
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Oplysninger om forsikringsgiveren

Medmindre andet oplyses, er forsikringsgiver:

If Skadeforsikring, CVR-nr. 24203212, 
filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige, Organisationsnummer 516401-8102,
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
www.if.dk

If yder ikke rådgivning som nævnt i § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsformidlere.

Hvis du ønsker at klage over beslutninger truffet af If Skadeforsikring, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2.
1100 København K
Tlf. +45 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk

Ankenævnet for Forsikring behandler kun erhvervsmæssige tvister, hvis Nævnet finder, at disse ikke væsentligt 
adskiller sig fra private tvister. En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indgives på en særlig blanket, som du kan 
hente direkte hos Ankenævnet. En klagebehandling vil forudsætte betaling af et mindre gebyr, som vil blive 
refunderet, hvis klageren får medhold i sin klage eller hvis klagen afvises.

Hos If modtager ansatte, som efter danske regler distribuerer forsikringer, enten fast løn eller en kombination af 
fast løn og variabel løn.
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