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Hva dekker forsikringen? 

Forsikringen dekker 

 Søk etter deg hvis du er kommet bort 

 Nedkasting av nødvendige forsyninger 
eller utstyr, ved livstruende nødsituasjon 

 Redningsaksjon som er igangsatt av 
offentlig myndighet på stedet 

 Syketransport til nærmeste 
behandlingssted 

 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

 Søk eller redning som ikke er igangsatt av 
offentlig myndighet på stedet 

 Særskilt søk etter utstyr eller materiell 

 Erstatning for tapt utstyr eller materiell 

 Søk etter personer som er lokalisert før 
søket ble igangsatt 

   

 

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 

Forsikringen dekker ikke 

 Fjellklatring eller annen særlig risikofull 
aktivitet, uten ledelse og deltakelse av en 
turoperatør 

 Skade eller tap som påføres 
redningsmannskap, transportmidler eller 
utstyr  

 Økonomisk tap eller erstatningsansvar som 
skyldes myndigheters feilvurderinger, eller 
at søk, redning eller syketransport ikke ble 
iverksatt, eller ble iverksatt for sent 

  

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 På øyene på Svalbard, og 12 nautiske mil i farvannet utenfor øyenes basislinje. Forsikringen gjelder ikke 
på reisen til og fra Svalbard. 

  

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

Du må innrette deg etter Sysselmannens vedtak og bestemmelser for opphold og ferdsel på Svalbard, og 
utstyre ekspedisjonen med nødvendige våpen og nødpeilesendere som er COPSPAS/SARSAT-kompatible. 

  

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Du kan betale forsikringen med Vipps når du kjøper den gjennom vårt kundesenter. Hvis det er mer enn 7 
dager til forsikringen skal starte, kan du velge å betale med faktura eller e-faktura. 
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Selskap: If Skadeforsikring NUF Produkt: Søk- og redningsforsikring 

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

Hvilken forsikring er dette? 

Søk- og redningsforsikring er obligatorisk for deg som skal bevege deg utenfor Sysselmannens sikkerhetssone på 
Svalbard. Den dekker kostnader til søk, og lete- og redningsaksjoner, som iverksettes av offentlig myndigheter, samt 
nedkasting av forsyninger eller utstyr hvis du befinner deg i en livstruende nødsituasjon. Du bør forsikre deg om du 
har en gyldig reiseforsikring for reisen, og at den omfatter hele reisen og de aktivitetene du planlegger å gjøre. 
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Forsikringen må betales før du ankommer Svalbard, for å være gyldig. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunktet du forlater bostedsadressen din på avreisedatoen, men tidligst fra det 
tidspunktet den er betalt. Den avsluttes når du forlater bostedsadressen din, på avreisedatoen. 

  

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Vær oppmerksom på at denne forsikringen ikke er omfattet av angrerettloven, men du kan annullere kjøpet 
hvis du kontakter oss på telefon, chat eller e-post, før forsikringsperioden har begynt. Da vil du få tilbake det 
du eventuelt har betalt for forsikringen. 

Det er ikke mulig å si opp forsikringen når forsikringsperioden har begynt. 

 


