CISV International Rejseforsikring
Fra og med 2016 er alle deltagere (også ledere, stabe, JCs) i CISV's internationale programmer
dækket af den nye forsikring automatisk. Det er også muligt at få dækket alle, der tager på RTF,
IJBC og lignende, hvis man beder om det – CISV Danmark vil normalt sørge for at alle, der deltager
i RTF’er og internationale møder for foreningen er dækket.
Der er 24 timers dækning i hele verden fra man tager afsted til man kommer hjem. Der dækkes op
til 10 ekstra dages rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i et program, så længe det følger CISV
Internationals regler (at delegationer rejser sammen, alder for ledere/deltagere, etc.).
Forsikringen er fuldt dækket gennem de fees man betaler, og bliver dækket af national for
deltagere på RTF, IJBC og lignende.
Der er ingen selvrisiko.

Forsikringen dækker i hovedtræk:
Sygesikring - uheld, behandlinger, etc.
Præ-eksisterende sygdomme mv., hvis de normalt er under kontrol.
Psykologhjælp ved traumatiske hændelser.
Når det er nødvendigt, transport til andet hospital eller til hjemland.
Dækker nødvendige rejse- og hotelomkostninger for op til 2 mennesker, når det er nødvendigt at
de rejser til, bliver ved eller eskorterer en alvorligt skadet person.
Rejseomkostninger
Når man ikke kan få refusion fra luftfartsselskab eller rejseselskab, og i tilfælde af sygdom eller
aflysning af CISV programmet, dækkes rejsen.
Bagage
Dækker ved mistet bagage og forsinket bagage.
Dækker hotel og mad ved størrre forsinkelser (mere end 6 timer), såfremt luftfartsselskabet ikke
dækker.
Krisehåndtering og Evakuation
Ved terror, naturkatastrofer, eller andet.
Personlig ansvarsforsikring
Hvis man gør skade på andre eller på andres ejendom, hvor de ikke er under CISV's ansvar som
organisation.
Man kan se mere på CISV Internationals hjemmeside, hvor der også er en FAQ med svar på de mest
almindelige spørgsmål. Hvis man ikke kan finde svar her, så kan man rette spørgsmål til
national.representative@dk.cisv.org.

For hjælp:
Man ringer til Intana, som tager sig af alle forsikringssager for CISV på: +44 (0) 1444 442 204
Fortæl dem:
-

At du er en CISV deltager
Navn og fødselsdato for person, som forsikringssagen omhandler.
Police-nummere (se separat dokument)
Hvor du er

Intana kan hjælpe på over 200 forskellige sprog, og man kan ringe til dem 24/7 alle dage på året.
Alt skal meldes så snart det er praktisk muligt. Hvis muligt før man søger læge, hvis det er akut-indlæggelse
eller lignende, så skal Intana være kontaktet inden for 48 timer.
Man kan altid få Intana til at arrangere direkte betaling. Ved mindre beløb kan man også vælge selv at
lægge ud og derefter få refusion.

