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Hva dekker forsikringen? 

Bagasje 

Helsekostnader 

Psykologisk førstehjelp 

Reiseavvik 

Avbestilling 

Rettshjelpforsikring 

Ansvarsforsikring 

Evakuering 

Refusjon av egenandel ved skade på leiebil. 

Refusjon av egenandel ved skade på 
privatbil på tjenestereise. 

Medisinske råd og tjenester 

Bekjempelse av skadedyr etter 
utenlandsreise 

Tilleggsdekninger 

Ulykke 

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

Hva dekker forsikringen ikke? 

Reiser som er påbegynt når forsikringen blir 
kjøpt, bortsett fra når en tilsvarende helårs 
reiseforsikring blir flyttet direkte til oss fra 
et annet norsk forsikringsselskap 

Personer som ikke medlem av norsk 
folketrygd 

Utgifter ved forverring av, eller 
komplikasjoner som følge av sykdom eller 
lidelse som er kjent før avreise 

Avbestilling ved forverring av, eller 
komplikasjoner som følge av sykdom eller 
lidelse som er kjent før reisen er betalt 

Avbestilling av jobbreiser 

Streik/lockout/konkurs 

Tapt arbeidsfortjeneste 

Ekspedisjoner, uten at det er kjøpt 
tilleggsforsikring hos oss 

For fullstendig unntaksoversikt anbefales 
vilkårene for reiseforsikringen.  

Er det noen begrensninger i dekningen? 

Ektefelle/samboer må ha samme adresse i 
Folkeregisteret som forsikringstaker. 

Barn som har fylt 21 år er ikke omfattet. 

Det er redusert erstatning ved død etter 
ulykke, fra fylte 70 år. 

Uhellsskader har en egenandel på 2 000 
kroner per gjenstand, maks 4 000 kroner 
per skadetilfelle. Forsikringen omfatter kun 
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Hvilken forsikring er dette? 

Forsikringen omfatter rett til kompensasjon til den forsikrede for rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med 
skader og tap av gjenstander, samt sykdom som oppstår på reise. 
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uhellskade på private eiendeler, ikke 
eiendeler som tilhører forsikringstaker. 

 Ved bekjempelse av skadedyr etter en 
utenlandsreise må du betale en egenandel 
på 2 000 kroner. 

 

For fullstendig oversikt over begrensninger  
anbefales vilkårene for reiseforsikringen.  

  

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 I hele verden. 

  

 
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.  

 


