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Hva dekker forsikringen? 

Forsikringen dekker 

 Evakuering 

 Avbestilling 

 Forsinkelser 

 Reisegods 

 Innbo og løsøre 

 Hjemkallelse/Returreise/Tilkallelse 

 Ansvar 

 Sykeforsikring 

 Rettshjelp 

 Refusjon av egenandel ved skade på privat leiebil 

 Helsetelefonen 

Tillleggsdekninger 

 Ulykke 

 

 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

Forsikringen dekker ikke 

 Det sikrede kan kreve refundert av reisearrangør/ 

transportør/utleier i henhold til gjeldende  

avbestillingsbestemmelser 

 Forverring av sykdom/lidelse som var kjent før reisen/ 

leieforholdet ble betalt 

 Utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller over-

booking som omfattes av EU- direktiv 261/2004 og 

som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for 

 Bostedsadresse 

 Behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når 

det før avreise var planlagt, eller forsikrede sto på 

venteliste for, undersøkelse/undersøkelse/utred-

ning/operasjon. 

 Fortsatt opphold og behandling på reisemålet når 

hjemtransport er medisinsk forsvarlig. 

   

 

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 

Forsikringen kan ha begrensninger som følge av 

 Forsikringssummer og egenandeler. Hva som gjelder er 

spesifisert i  

forsikringsbeviset 

     

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 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 If om 

og informere om endringer som skjer i bedriften. Hvis du 

   

Utestasjonerte 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskap: If Skadeforsikring NUF Produkt: Utestasjonerte 
 

 

 

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og forsikrings-

vilkår for din virksomhet. 

Hva omfatter forsikringen? 

Forsikringen omfatter rett til kompensasjon for rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med skader og tap av gjenstander, samt syk-

dom som oppstår i stasjoneringslandet. 
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får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstat-

ningskrav, skal det meldes til If uten ugrunnet  

opphold.  

     

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvar-

selet. 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. For-

sikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, til-

svarende gjelder for senere fornyelser. 

   

     

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet fal-

ler bort, ved  

flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 

FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds 

varsel. 

   

 


