EUROPEISKE Enkeltreise
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: If Skadeforsikring / Europeiske Reiseforsikring

Produkt: Enkeltreiseforsikring

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

Hvilken forsikring er dette?
En Enkeltreiseforsikring er en reiseforsikring som gjelder for en bestemt periode. Du velger selv når forsikringen skal begynne å gjelde, når
den skal opphøre, og om den skal gjelde i Norden, Europa eller i hele verden. Du kan også velge om den skal gjelde for deg, deg og
ektefellen/samboeren din, eller deg og familien din.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker

Forsikringen dekker ikke

Forsinkelser

Reiser som er påbegynt når forsikringen blir kjøpt

Personlige eiendeler

Personer som ikke medlem av norsk folketrygd

Sykdom og ulykke på reise

Avbestilling

Evakuering

Forverring av sykdom eller lidelse som er kjent før avreise

Reiseulykke

Streik/lockout/konkurs

Kjæledyr – veterinærutgifter

Tapt arbeidsfortjeneste

Ansvar

Ekspedisjoner eller søk og redning, uten at det er kjøpt
tilleggsforsikring hos oss

Rettshjelp

Tilleggsdekninger
Forsikring for ekspedisjoner

Er det noen begrensninger i dekningen?

Søk og redningsforsikring

Forsikringen dekker ikke
Ektefelle/samboer som har annen bostedsadresse enn
den som eier forsikringen, i henhold til Folkeregisteret
Barn som har fylt 21 år
Det er redusert erstatning ved død etter ulykke, fra fylte
70 år

Hvor gjelder forsikringen?
–

Forsikringen gjelder for det området som er spesifisert i forsikringsbeviset (Europa eller verden), unntatt
× hjemme, på skolen og på jobb
× områder som Utenriksdepartementet advarer mot å reise til
Dekningene ansvar og rettshjelp gjelder kun utenfor Norden.
Dekningen for kjæledyr gjelder kun utenfor Norden, men innenfor EU/EØS.

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og denne forsikringen har sikkerhetsforskrifter
som gjelder
Tilsyn, oppbevaring, låsing, emballering og innsjekking av personlige eiendeler
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Ansvarsforsikringen

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales fullt ut før reisen starter, og senest første dag i avtaleperioden.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen starter og slutter de datoene du velger når du kjøper forsikringen. Start- og sluttdatoen vil stå i forsikringsbeviset ditt.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.
Hvis du sier opp forsikringen før den begynner å gjelde, vil du få tilbake det du har betalt.
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Hvis du sier opp forsikringen etter at den begynt å gjelde, vil vi beregne prisen for en enkeltreiseforsikring for perioden du har
vært forsikret, og tilbakebetale det du har betalt ut over dette, så lenge beløpet utgjør minst 200 kroner.

