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Hva dekker forsikringen? 

Basis dekker 

 Sykdom og ulykke på reise 

 Evakuering 

 Ansvar 

 Rettshjelp 

 ID-tyveri 

Standard dekker i tillegg 

 Avbestilling 

 Forsinkelser 

 Personlige eiendeler 

Super dekker i tillegg 

 Avbestilling ved avlyst turisttjeneste 

 Uhellsskader på personlige eiendeler 

 Egenandel ved skade på leid bil, MC, sykkel 
og el-sykkel, og tilhørende nøkkel, på 
feriereiser med minst én overnatting 

 Tapt hotell, turisttjeneste og leieavtale for 
bil eller motorsykkel, ved forsinkelse 

 Bekjempelse av skadedyr etter 
utenlandsreiser 

Tilleggsdekninger 

 Tilleggsforsikring for ekspedisjoner 

 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

Forsikringen dekker 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 

   

 

 
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. 

Super – egenandeler 

 Uhellsskader har en egenandel på 2 000 
kroner per gjenstand, maks 4 000 kroner 
per skadetilfelle. 

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

  

Helårs reiseforsikring 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

 

Selskap: If Skadeforsikring NUF Produkt: Helårs reiseforsikring 

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

Hvilken forsikring er dette? 

Helårs reiseforsikring tilbys med dekningsnivåene Basis, et rimeligere alternativ som bare omfatter det aller viktigste, 
Standard som er en fullverdig reiseforsikring for de fleste, og Super som er for de som ønsker det aller beste. Du kan 
velge om den skal gjelde for bare deg, eller deg og familien din, og om forsikringen skal gjelde for 45, 90 eller 180 dager 
per utenlandsreise. I Norge gjelder forsikringen i ubegrenset antall dager per reise. 
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Hvor gjelder forsikringen? 

 I hele verden, unntatt 

• hjemme, på undervisningssted og på jobb 

• områder som Utenriksdepartementet offisielt fraråder å reise til eller oppholde seg i 

 Dekningene Ansvar og Rettshjelp gjelder kun på reiser utenfor Norden. 

  

 
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 

• Beregning av nok tid for å unngå forsinkelser på reise 

• Ansvarsforsikringen 

• Hva du må gjøre hvis du blir utsatt for et ID-tyveri 

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

  

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.  

Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro på Mine sider. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha  
1, 2, 3, 4 eller 12 betalingsterminer i året.  

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 
Skadeforsikringer (for eksempel reise- eller husforsikring) og personforsikringer (for eksempel livsforsikring 
eller barneforsikring), vil alltid etableres på hver sin forsikringsavtale. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til 
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.  

Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, eller når 
som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse. 

  

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post. 

 


