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Tag	trygt	på	ferie	
	
Ferietiden	nærmer	sig,	og	Kasper	og	hans	familie	har	planer	om	at	rejse	ud	i	verden.	De	ved	endnu	ikke,	
hvor	de	skal	rejse	hen,	men	de	ved,	at	der	er	noget,	der	er	endnu	vigtigere	end	at	vælge	den	helt	rigtige	
feriedestination.	Det	er	nemlig	vigtigt,	at	familien	sikrer	sig,	hvis	der	skulle	ske	noget	uheldigt	under	
ferien.	Derfor	skal	de	have	en	rejseforsikring.	Kaspers	familie	består	af	far,	mor,	Kasper	og	hans	lillebror	
Kristian.	
Kaspers	far	undersøger	prisen	for	en	rejseforsikring,	hvor	hele	familien	er	dækket	i	Europa	og	udenfor	
Europa.	
	
Opgave	1	–	Kaspers	far	udregner	udgifterne	

a) Hvad	vil	det	koste	familien	årligt,	hvis	rejseforsikringen	koster	165	kr./md.?	
b) Hvor	meget	er	det	pr.	person	i	familien	om	året?	
c) Hvor	meget	koster	det	pr.	person	i	familien	at	være	dækket	dagligt?	

	
Opgave	2	–	Rejse	uden	for	Europa?	
Familien	har	valgt	en	rejseforsikring,	hvor	de	er	dækket	indenfor	disse	områder:	
	
Ö	Skidækning	
Ö	Udvidet	årsrejse	
Ö	Rejseulykke	
Ö	Afbestilling	
Ö	Rejser	uden	for	Europa	
	
Familien	beslutter,	at	de	kun	vil	på	ferie	i	Europa,	så	Kaspers	far	regner	lidt	på,	hvad	de	kan	spare,	hvis	
han	fravælger	dækningen	af	rejser	uden	for	Europa.	Rejseforsikringen	vil	så	i	stedet	koste	125	kr./md.	
	

a) Hvor	mange	penge	vil	familien	spare	årligt,	hvis	de	vælger	denne	forsikringsløsning?	
b) Hvad	vil	det	gennemsnitligt	koste	pr.	familiemedlem	med	denne	forsikring	årligt?	
c) Kaspers	far	beslutter,	at	denne	løsning	er	den	rigtige	for	familien.		

Forsikring	forfalder	hvert	år	til	den	1.	februar,	og	familien	tegner	først	forsikringen	d.	1.	juni.	
Hvor	meget	skal	de	betale	for	perioden	fra	d.	1.	juni	til	1.	februar	året	efter?	

d) Hvor	stor	en	brøkdel	af	året	svarer	det	til?	
	

Opgave	3	-	Forsikringsrabatter	
Inden	Kaspers	far	får	betalt	forsikringsselskabet,	opdager	han,	at	der	er	gode	penge	at	spare,	hvis	han	
samler	flere	af	familiens	forsikringer	i	det	samme	selskab.	
	

a) Der	 er	 mulighed	 for	 at	 spare	 20%	 på	
rejseforsikringen,	hvis	de	har	en	samlet	pakke,	
hvor	deres	indbo-,	ulykkes	og	husforsikring	er	
samlet	med	 rejseforsikringen.	 Hvad	 kommer	
rejseforsikringen	nu	til	at	koste	årligt,	hvis	de	
får	rabatten?	

b) Der	 er	 også	 en	 pakke,	 hvor	 husforsikringen	
ikke	er	med,	og	hvor	familien	kan	spare	12%.	
Hvad	vil	rejseforsikringen	så	koste	årligt?	

Elevark	
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Opgave	4	–	Mor	mangler	sin	kuffert	
Kasper	 og	Kristian	 glæder	 sig	 rigtig	meget,	 for	
familien	har	bestilt	 en	 rejse	 til	Rhodos.	De	har	
også	fået	deres	rejseforsikring	helt	på	plads.	
	
Da	familien	lander	i	lufthavnen	på	Rhodos,	skal	
de	 først	 have	 fundet	 deres	 bagage,	 så	 de	 kan	
komme	videre	til	deres	hotel.	Til	sammen	har	de	
tre	kufferter	med.		
	
De	to	kufferter	 finder	de	hurtigt	på	bagagebåndet,	men	den	sidste	kuffert	dukker	 ikke	op.	Mor	hen-
vender	sig	i	 informationen,	da	de	kan	se,	at	der	ikke	længere	kører	kufferter	på	båndet.	Personalet	i	
lufthavnen	får	mors	nummer	og	hotelnavn,	så	de	kan	henvende	sig	til	hende,	når	de	finder	ud	af,	hvor	
kufferten	er	blevet	af.	
	

a) Da	det	desværre	er	mors	kuffert,	der	 ikke	er	dukket	op,	er	hun	nødt	 til	at	købe	noget	ekstra	
undertøj,	et	par	t-shirts	og	et	par	shorts,	da	de	er	kommet	på	plads	på	hotellet.	Mor	handler	for	
149	Euro.	Hvor	mange	penge	er	det	i	danske	kr.,	hvis	kursen	for	en	Euro	er	7,54	kr.?	

	
Næste	morgen	ringer	de	fra	lufthavnen	og	fortæller,	at	de	har	sporet	kufferten.	Den	er	uheldigvis	kom-
met	med	et	fly	til	Kreta.	De	fortæller	også,	at	kufferten	skal	en	tur	med	et	par	andre	fly,	før	den	er	fremme	
ved	mor,	så	mor	må	vente	til	i	overmorgen,	før	hun	har	sin	kuffert.	Far	undersøger	derfor,	hvor	meget	
hjælp	der	er	at	hente	hos	forsikringsselskabet.	Skemaet	nedenfor	viser	hvor	mange	udgifter,	de	kan	få	
dækket	af	forsikringen	på	de	3	dage.	

	
	

	
b) Hvor	mange	penge	kan	mor	bruge	i	danske	kroner	til	at	købe	de	nødvendige	ting,	hun	skal	bruge	

på	de	3	dage?	
c) Hvor	mange	penge	er	det	i	Euro?	
d) Mor	er	nødt	til	at	købe	mere	undertøj	og	badetøj.	Hun	får	også	brug	for	en	ekstra	bluse	og	en	

cardigan	til	at	bruge	om	aftenen.	Hun	handler	for	114	Euro.	Hvor	mange	penge	er	det	i	danske	
kroner?	

e) Hvor	mange	af	forsikringspengene	er	der	tilbage,	når	mor	har	shoppet	de	to	første	dage?	
f) Mor	køber	 ikke	noget	den	 tredje	dag.	Hvor	stor	en	procentdel	af	de	 tilladte	 forsikringspenge	

bruger	mor?	(Angiv	med	ét	decimal.)	
	

	
	
	
	
	
	

Op	til	1.147	kr.	(indeks	2017)	pr.	påbegyndt	døgn	pr.	person	til	køb	af	tøj	
og	toiletartikler.		

Maks.	4.590	kr.	(indeks	2017)	pr.	person	pr.	begivenhed.	

Der	kan	dog	i	alt	maks.	udbetales	10.560	kr.	(indeks	2017)	for	de	
forsikrede	tilsammen	pr.	begivenhed.	

Forsinket	bagage	

Hvilken	erstatning	kan	du	få?		

11.3	Erstatning	ved	bagageforsinkelse	

	

(Kilde:	www.tryg.dk	)	
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Opgave	5	–	Tyveri	
Mors	kuffert	er	endelig	dukket	op	hen	ad	eftermiddagen,	og	til	aften	vil	familien	ud	og	spise.	De	finder	
en	dejlig	restaurant,	hvor	de	bestiller	deres	mad.	
	

a) Da	de	får	regningen,	skal	de	betale	48	Euro	for	maden.	Hvor	mange	penge	er	det	i	danske	kr.?	
	

Far	vil	finde	sin	pung	for	at	betale,	men	opdager,	at	han	har	glemt	den	i	handskerummet	i	den	lejede	bil.	
Han	går	tilbage	til	bilen	og	opdager	desværre,	at	den	er	brudt	op,	og	pungen	er	væk.	Far	havde	en	del	
kontanter	i	pungen,	så	der	er	forsvundet	420	Euro.		
	

b) Hvor	mange	danske	penge	har	tyven	stjålet	fra	far,	når	kursen	er	7,54	kr.?	
	
Mor	betaler	i	stedet	regningen,	men	far	og	mor	vil	melde	tyveriet	til	politiet	samt	til	deres	forsikrings-
selskab.	Både	det	græske	politi	og	det	danske	forsikringsselskab	er	meget	behjælpelige,	og	far	skal	blot	
indlevere	den	kvittering,	han	har	 fået	af	det	græske	politi,	 til	 forsikringsselskabet,	når	han	kommer	
hjem,	så	vil	han	få	en	del	af	de	mistede	penge	refunderet.	
	
	

c) Hvis	far	får	fuld	dækning,	hvor	mange	penge	får	han	så	udbetalt	af	forsikringsselskabet?	
	
Kristian	mistede	ved	indbruddet	i	bilen	sin	iPhone	5,	der	også	lå	i	handskerummet.	Da	det	er	en	ældre	
model,	vil	forsikringsselskabet	kun	dække	35%	og	ikke	50%	af	den	oprindelige	værdi.	Kristian	havde	
betalt	6200	kr.	for	telefonen	2	år	siden.	
	

d) Hvor	meget	får	Kristian	udbetalt	for	telefonen?	
e) Hor	meget	får	far	og	Kristian	udbetalt	til	sammen?	

	
	
Opgave	6	-	Vinterferie	
Det	er	er	blevet	vinter,	og	familien	glæder	sig	til,	at	de	skal	på	skiferie.	De	har	booket	en	hytte	i	Norge,	
hvor	de	skal	bo	lige	op	ad	pisten.	Hytten,	de	har	lejet,	koster	8800	kr.	for	en	uge.	Liftkort	til	børn	koster	
998	kr.	pr.	person	og	til	voksne	1498	kr.	pr.	person.	Færgetransporten	for	4	personer	med	en	bil	koster	
1395	kr.	
	

a) Hvad	bliver	de	samlede	udgifter	for	familiens	rejse?	
b) Hvor	stor	en	procentdel	af	de	samlede	udgifter	til	ferien	udgør	liftkortene?	
c) Far	opdager,	at	han	kan	spare	10	procent	på	færgetransporten,	hvis	han	

bestiller	i	god	tid.	Hvor	meget	sparer	familien	på	færgen?	
d) Hvad	bliver	den	samlede	pris	nu	for	rejsen?	

	
	

Tyveri	fra	aflåst	motorkøretøj,	
campingvogn,	lystfartøj	eller	telt	

Hvilken	erstatning	kan	du	få	og	for	hvilke	ting?	

Op	til	50	%	af	forsikringssummen.	

Op	til	50	%	af	forsikringssummen.	

Elektronisk	udstyr	med	tilbehør	

(fx	bærbar	pc,	mobiltelefon	og	
kamera)	

(Kilde:	www.tryg.dk	)	
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Opgave	7	–	Styrtløb			
Kasper	og	Kristian	har	fundet	en	piste,	hvor	de	kan	køre	styrtløb,	og	pisten	er	ret	smart,	for	der	bliver	
automatisk	 taget	 tid	 på	 deres	 løb.	 Drengene	 synes,	 at	 det	 er	 sjovt	 at	 konkurrere	 om,	 hvem	 der	 er	
hurtigst.	
	

a) Kasper	kører	5	løb,	mens	Kristian	noterer	tiderne.		
Tiderne	lyder	på	23	s.,	21	s.,	24	s.,	23	s.	og	20	s.		
Hvad	bliver	gennemsnitshastigheden	af	Kaspers	5	løb?	

b) Bagefter	løber	Kristian	5	løb,	mens	Kasper	noterer.		
Kristians	tider	hedder	25	s.,	23	s.,	23	s.,	21	s.	og	24	s.		
Hvad	bliver	Kristians	gennemsnitshastighed?	

c) Hvem	var	sammenlagt	den	hurtigste	af	de	to	drenge?	
	
	
Opgave	8	–	Kasper	brækker	benet	
Kasper	vil	lige	tage	en	sidste	tur	ned	af	styrtløbsbakken.	Han	får	rigtig	meget	fart	på,	og	pludselig	kan	
han	ikke	styre	den	ene	ski,	så	han	lander	helt	forkert	på	sit	ben.	Kristian	kalder	på	far,	som	kører	på	
pisten	 lige	ved	siden	af.	Far	kan	se,	at	Kasper	har	rigtig	ondt,	så	han	ringer	efter	hjælp	nede	på	ski-
centeret,	der	sender	en	snescooter	hen	for	at	hente	Kasper.	Far	og	Kristian	får	også	lov	til	at	køre	med.	

	
	
Far	kører	Kasper	hen	til	den	nærmeste	skadestue,	hvor	lægerne,	der	under-
søger	Kasper,	desværre	kan	konstatere,	 at	benet	 er	brækket.	Kasper	bliver	
akut	opereret	og	får	gips	på	benet. 	
	
Da	far	og	Kasper	kommer	tilbage	i	hytten,	snakker	familien	om,	hvad	de	nu	
skal	gøre.	Der	er	heldigvis	kun	tre	dage	tilbage	af	ferien,	så	Kasper	har	allerede	
fået	stået	meget	på	ski,	men	de	kontakter	alligevel	forsikringsselskabet,	for	at	
se,	om	de	kan	være	behjælpelige	med	noget	erstatning.	
	

	
Forsikringsselskabet	tilbyder	at	betale	!

"
	tilbage	af	Kaspers	samt	en	voksens	rejseudgifter,	da	de	ikke	

dækker	den	første	dag,	hvor	skaden	er	sket,	men	de	dækker	for	de	sidste	to	rejsedage,	hvor	Kasper	og	
en	ledsager	ikke	kan	stå	på	ski.	
	

a) Hvad	er	udgifterne	gennemsnitligt	pr.	person	til	en	hytte	pr.	dag?	(Se	tallene	i	opgave	6.)	
b) Hvad	udgør	!

"
		af	prisen	på	ét	børneliftkort?	

c) Hvad	udgør	!
"
		af	prisen	på	ét	voksenliftkort?	

	
Eftersom	familien	bliver	på	ferien	hele	ugen	på	trods	af	Kaspers	skade,	så	tager	de	den	planlagte	færge	
hjem.	Derfor	mener	Kaspers	far	ikke,	at	det	er	relevant	at	få	forsikringen	til	at	dække	deres	udgifter	til	
færgetransporten.	
	

d) Hvor	mange	penge	får	familien	refunderet	af	forsikringsselskabet,	når	de	kommer	hjem?	
e) Hvor	mange	udgifter	ender	familien	med	at	bruge	på	deres	skiferie?	

	
	
	
	


