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Hva dekker forsikringen? 

Medisinske utgifter  

Tannlegeutgifter 

Hjemkall og medisinsk evakuering 

Reisegods 

Forsinket bagasje 

Fremtidige utgifter 

Tilleggsdekninger 

Psykologisk førstehjelp 

En oversikt over eventuelle tilleggsdekninger 
du har valgt for din forsikring finner du i 
forsikringsbeviset ditt. 

Hva dekker forsikringen ikke? 

Tap/skade/utgifter som direkte eller 
indirekte har sammenheng med streik, 
lockout eller annen form for arbeidskonflikt. 

Merutgifter/økonomisk tap på grunn av 
konkurs. 

Tapt arbeidsfortjeneste – uansett årsak. 

Deltakelse i ekspedisjoner og lignende reiser 
uten at det er tegnet tilleggsforsikring for 
dette. 

Tjenestereise utover avtalt forsikringstid til 
et område med forhøyet risiko for 
krigshandlinger, terrorhandlinger, opprør 
eller lignende alvorlige forstyrrelser. For 
tjenestereise utover avtalt forsikringstid må 
det tegnes en tilleggsforsikring. 

Nukleære prosesser. 

For fullstendig unntaksoversikt anbefales 
vilkårene for bedriftens gjester fra utlandet. 

Er det noen begrensninger i dekningen? 

Brudd på sikkerhetsforskriftene. 

Forsett og uaktsomhet. 

For fullstendig oversikt over begrensingene 
anbefales vilkårene for Bedriftens gjester fra 
utlandet. 

Hvor gjelder forsikringen? 

I Norge. 

Bedriftens gjester fra utlandet 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: If Skadeforsikring NUF Produkt: Bedriftens gjester fra utlandet 

Postboks 240, 1326 Lysaker. Org.nr 981 290 666. Filial av If Skadeförsäkring AB (publ) i Sverige 

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for Ifs forsikring for 
bedriftens gjester fra utlandet. Fullstendig informasjon med dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finner du i 
forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring finner du i forsikringsbeviset ditt.  

Hvilken forsikring er dette? 

Forsikringen omfatter rett til kompensasjon til den forsikrede for rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med 

medisinske utgifter, tannlegeutgifter, hjemtransport/medisinsk evakuering, forsinket bagasje og reisegods. 
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Hvilke forpliktelser har jeg? 

Du plikter å gi If korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å 
informere om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til 
erstatningskrav, skal det meldes If uten ugrunnet opphold. 

  

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med 
forsikringsavtalen. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller fra og med en senere avtalt dato kl. 
00:00. Forsikringen gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser. 

  

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre 
særlige grunner, jf. FAL §3-6, 1 ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.  

 


