KLP Forsikringsservice AS
Org. No. 938 708 606 MVA
Pb 400 Sentrum 0103 Oslo
klp.no

Forsikringsbevis
REISEFORSIKRING I KLP KREDITTKORT
Forsikringen gjelder fra: Kortutstedelsesdato			
Forsikringen gjelder til: Kortavtalens opphør
Avtalenummer: 2954125
DEKNING

FORSIKRINGSSUM

EGENANDEL

VILKÅRSPUNKT

Varighet

60 dager

Avbestilling

Kr 20.000 pr person, og totalt kr
40.000 hvis flere reiser sammen

Ingen

Punkt 5.1

Forsinket bagasje

Kr 2.500 per person ved 4 timers
forsinkelse

Ingen

Punkt 5.2

Forsinket avgang

Inntil kr 1000 per person, totalt kr
4.000 hvis flere reiser sammen

Ingen

Punkt 5.2

Forsinket fremmøte

Kr 10.000 per person, og totalt kr
25.000 hvis flere reiser sammen

Ingen

Punkt 5.2

Reisegods

Kr 20.000 per person, og totalt kr
30.000 hvis flere reise sammen

Kr 500

Punkt 5.3

Sykeutgifter – ved sykdom og
ulykke

Ubegrenset sum

Ingen

Punkt 5.4.1

Hjemtransport

Ubegrenset sum

Ingen

Punkt 5.4.2

Tilkallelse av pårørende

Kr 1.500 pr døgn, totalt kr. 30.000
(inntil 2 personer)

Ingen

Punkt 5.4.3

Avbrutt ferie/tapte reisedager

Kr 1.000 per døgn per person, og
totalt kr 50.000 hvis flere reiser
sammen

Evakuering ved krig/terror og
naturskader.

Kr 35.000 pr person og totalt kr
100.000 hvis flere reiser sammen

Ansvar – utenfor Norden

Kr 6. millioner

Kr 500

Punkt 5.6

Ulykke:
- ved død/invaliditet
- ved barns død
- ved barns invaliditet
- ved død/ invaliditet 70-75 år

Inntil kr 200.000 per person
Inntil kr 30.000 per person
Inntil kr 500.000 per person
Inntil kr 100.000 per person

Kr 500 v/behandlingsutgifter

Punkt 5.7

Punkt 2

Punkt 5.5

Reiseforsikringen gjelder på ferie/fritids- og tjenestereiser i hele verden, som starter og slutter på bostedsadresse i Norge.

Hvem forsikringen gjelder for
– Kortinnehaver
– Kortinnehavers familie; ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret, og deres barn/fosterbarn/adoptivbarn frem
til fylte 20 år. Barn født av surrogatmor er medforsikret fra det tidspunkt barnet har ankommet bopel i Norge.
– Inntil 3 andre medreisende. For å være forsikret må medreisende reise sammen med kortinnehaver, det vil si følge samme
reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortinnehaver, og reisen må være betalt med det kort som er tilknyttet avtalen.
Dersom kortinnehaver har betalt for mer enn tre medreisende, gjelder forsikringen for de tre yngste.

Reisen må være betalt med kredittkortet for at reiseforsikringen skal gjelde:
– Når reisen foretas med offentlig tilgjengelig samferdselsmiddel gjelder følgende: Forsikringen gjelder kun når minst 50 %
av reisens transportkostnad er betalt med gjeldende KLP Kredittkort før skadetilfelle inntreffer.
– Ved reiser med egne transportmidler gjelder forsikringen når minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoff, ferjebilletter og
overnatting) er betalt med gjeldende KLP Kredittkort før et skadetilfelle inntreffer.
– Ved bonusreiser (oppsparte bonuspoeng hos flyselskap) skal overnattingsutgifter og øvrige reiseutgifter være betalt med
gjeldende KLP Kredittkort.
– Kontantuttak for betaling av reise aksepteres ikke.

Aldersbegrensninger:
– Avbestillingsforsikringen gjelder ikke hvis avbestillingsårsaken har sammenheng med sykdom, død, skade, ulykke eller
andre helsemessige forhold hos sikrede, eller annen person, som er fylt 75 år.
– Sykeutgifter, herunder hjemtransport, tilkalling, avbrutt reise (andre dekninger som inngår under sykeutgifter, se
vilkårenes pkt. 5.4), gjelder ikke i skadetilfeller som har sammenheng med sykdom, død, skade, ulykke eller andre
helsemessige forhold hos sikrede, eller annen person, som er fylt 75 år.
–U
 lykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 70 år og gjelder ikke for personer som er fylt 75 år.

Hjelp under reisen
– Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du
kontakte vår alarmsentral, SOS International som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46.
– Ved andre henvendelser som tyveri, forsinket bagasje, andre forsinkelser eller mindre alvorlig sykdom/skade kan du
kontakte oss på telefon 55 54 85 00 (fra utlandet: +47 55 54 85 00), eller gjennom kontaktskjemaet for skademelding.

Vilkår
I tillegg til forsikringsbeviset, gjelder følgende vilkår:
– Vilkår for Reiseforsikring
– Generelle vilkår

Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade.
Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort
hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes ( jf FAL § 4-8).
Det samme gjelder for ektefelle som du bor sammen med eller person som du lever sammen med i et
fast etablert forhold (jf. FAL § 4-11).
1. Det skal føres tilsyn med gjenstander, og alle eiendeler tas med når du forlater et sted.
2. Sikring mot tyveri og hærverk: Dører, åpninger, og oppbevaringssted skal låses og vinduer skal lukkes for å hindre tyveri
(fra bygning, motorkjøretøy, båt, hotellrom, telt mv.). Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Nøkler/koder
skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
3. Penger og pass skal bæres på/med deg - eller låses inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning.
4. Verdigjenstander skal alltid låses inn dersom de forlates. Dersom låst oppbevaring ikke er tilgjengelig, skal du bære
gjenstandene med deg.
Med verdigjenstander menes gjenstander som: foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon,
smykker, ur o.l, kunst/antikviteter, sportsutstyr, pels, våpen, verdibevis, reisedokumenter, musikkinstrumenter.
Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst
bagasjerom/skiboks, eller fjernes dersom kjøretøy ikke har hanskerom, bagasjerom eller skiboks.
5. Eiendeler skal aldri etterlates i eller på motorkjøretøy/båt/campingvogn/telt om natten, eller som er hensatt for mer enn
1 døgn. Med natten menes tiden fra du forlater kjøretøyet/teltet til du er tilbake igjen neste dag, og i alle tilfelle når du er
borte fra kjøretøyet/teltet mellom kl. 00.00 til kl. 06.00
6. Gjenstander skal pakkes forsvarlig og sikres, slik at det tåler den aktuelle transport.
7. Gjenstander som ikke skal sendes som ekspedert bagasje:
Foto/video-/datautstyr og annet elektrisk-, elektronisk- og optisk utstyr, smykker, ur o.l, kontanter, verdipapirer, flasker,

skjøre gjenstander, bedervelige varer og reseptbelagte medisiner.
8. Transportørens bestemmelser skal følges når gjenstander sendes.
9. Sykkel/sykkeltilhenger skal være låst når den parkeres.

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet
ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

Du har klagerett
Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret,
kan du ta kontakt med:
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo

