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1. Hvem forsikringen
gjelder for

4. Hva forsikringen
omfatter

Forsikringen gjelder for de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk folketrygd, har bostedsadresse
i Norge, registrert i folkeregisteret og årlig bor minst 6 måneder
i Norge.

Dekninger som omfattes av reiseforsikringen:
– Avbestilling fram til fylte 75 år
– Forsinkelse
– Reisegods
– Sykeutgifter, herunder hjemtransport /evakuering,
hjemkallelse, tilkallelse, tapte feriedager fram til fylte 75 år
– Ansvar
– Ulykke fram til fylte 75 år

2. Hvor forsikringen
gjelder
Forsikringen gjelder på reiser inntil 60 dagers varighet i hele
verden, som starter og slutter på bostedsadresse i Norge.
Forsikringen gjelder ikke:
– på dagsreiser uten overnatting. Forsikringen gjelder likevel når
reisen skjer med fly.
– hjemme
– på reiser mellom bosted og jobb/undervisningssted
– på undervisningssted i Norge i undervisningstiden (barnehage,
skole, universitet, høyskole, militærtjeneste m.v.)
– på arbeidsstedet i Norge i arbeidstiden
– på ekspedisjoner/oppdagelsesreiser, - dvs. en reise som krever
større og spesiell utrustning for et bestemt formål. Selskapet
kan kontaktes for avklaring av dekning for slike reiser.

3. Når forsikringen
gjelder
Når reisen foretas med offentlig tilgjengelig samferdselsmiddel
gjelder følgende: Forsikringen gjelder kun når minst 50 % av
reisens transportkostnad er betalt med gjeldende 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.

Forsikringen omfatter ikke:
– Økonomisk tap eller skade som direkte/indirekte skyldes
streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs.
– Tapt arbeidsfortjeneste - uansett årsak.
– Skatter, avgifter og gebyrer.

5. Hvilke skader som
dekkes
5.1 AVBESTILLING

Hva forsikringen dekker:
For personer inntil fylte 75 år, dekker forsikringen utgifter til
avbestilling av reise som helt eller delvis er betalt før planlagt
avreise fra bostedsadresse, og som skyldes:
– uventet, akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer
forsikrede eller forsikredes nærmeste familie (se pkt. 11 f).
– naturkatastrofe, epidemi, terrorhandling eller krig/krigslignende
handling som umuliggjør innreise til område/reisemålet og når
Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle reiser til/opphold i
området. Avbestillingsomkostninger erstattes for reiser med
avreise fra reiserådet publiseres og i inntil 14 dager deretter.
– brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade som
rammer forsikredes bolig, forretning eller kontor, når skaden
krever at forsikrede selv er til stede.
– at din eneste medreisende eller noen i dennes nærmeste familie
(se pkt. 11 f) blir uventet og akutt syk, skadet i ulykke eller dør.
Sykdom eller skade må være alvorlig til hinder for gjennomføring av reisen og inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden.
Årsak til avbestilling må være attestert av lege.
Forhåndsbetalte utgifter, er utgifter som er påført av transportør,
reisearrangør, hotell eller utleier etter fastlagte bestemmelser til reise og opphold.
Erstatningen er begrenset til kr 20.000 pr person og inntil kr
40.000 når flere reiser sammen.
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5.2 FORSINKELSE

Forsinket bagasje:
–F
 orsikringen dekker nødvendige utgifter til klær og toalettsaker
for bruk i den tiden ekspedert bagasje er savnet, inntil kr 2.500
pr. person og totalt kr 5.000, når flere reiser sammen. Bagasjen
må være forsinket i mer enn 4 timer. Forsinket bagasje erstattes
ikke på hjemreisen. Forsinkelse må bekreftes av transportør
(PIR-rapport)
Forsinket avgang:
–F
 orsikringen dekker utgifter til nødvendig overnatting inntil kr
1.000 pr. person, totalt kr 4.000, når forhåndsbetalt transportmiddel du skal reise med er forsinket i mer enn 8 timer som
følge av værforhold, teknisk/mekanisk feil eller trafikkuhell.
–D
 et forutsettes at forsinkelsen og årsaken bekreftes skriftlig av
reisearrangør eller trafikkselskap.
–S
 elskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering
eller overbooking som omfattes av EU-direktiv 261/2004 og
som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for.
Forsinket fremmøte:
–F
 orsikringen dekker ekstrautgifter inntil kr 10.000 pr. person,
og totalt kr 25.000 pr. skadetilfelle til innhenting av planlagt
reiserute, dersom du kommer for sent til avreise, når forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk/mekanisk feil eller trafikkuhell
med transportmiddel du reiser med.
–D
 et forutsettes at du har beregnet minst 1,5 time mellom transportetappene og at forsinkelsen og årsaken bekreftes skriftlig
av reisearrangør eller trafikkselskap.
–S
 elskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering
eller overbooking som omfattes av EU-direktiv 261/2004 og
som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for.

5.3 REISEGODS
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– Brann, nedsoting, direkte lynnedslag, eksplosjon og inntrengning av vann eller væske i bygning. Med brann menes ild som
er kommet løs.
– Transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket
bagasje, når sikrede reiser sammen med transportmiddelet.
Forsikringssum pr. skadetilfelle er kr 20.000 for enkeltperson og
kr 30.000 når flere reiser sammen.
Gjenstander som sikrede har leid før avreisen til personlig bruk
- og i henhold til skriftlig avtale har overtatt ansvaret for, er også
omfattet.
På tjenestereise er arbeidsgivers eiendeler forsikret med inntil kr
15.000 utover forsikringssummen for personlige eiendeler.
Følgende gjenstander har begrenset erstatning pr skadetilfelle:
– Verdigjenstander med inntil kr 10.000 for enkeltperson og kr
15.000 når to eller flere reiser sammen. Med verdigjenstander
menes: foto/video- /datautstyr og annet elektronisk/optisk
utstyr, smykker, ur o.l., kunst/antikviteter, sportsutstyr, pels,
våpen, musikkinstrumenter.
– Kontanter og verdibevis, herunder medlems-/ID-/adgangskort, sertifikat, bevis av ethvert slag - inntil kr 3.000.
– Reisedokumenter og pass med inntil kr 5.000 pr. person, og
maksimalt kr 15.000, når flere reiser sammen.
– Sykkel/sykkeltilhenger utenfor Norden - inntil kr 3.000 pr.
person, og maksimalt kr 6.000 når flere reiser sammen. Klær/
utstyr mv. som skades i trafikkuhellet/utforkjøringen er også
dekket inntil denne summen.
– Tyveri fra telt hvor ingen er tilstede inntil kr 2.000.
– Andre gjenstander enn de som er nevnt over med tilbehør inntil kr 10.000.

Hva forsikringen dekker:

Egenandel er kr 500.

Forsikringen dekker skader på/tap av personlige eiendeler som
sikrede har med seg for bruk under reise og opphold, og som
skyldes:

5.4 SYKEUTGIFTER

–T
 yveri. Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har
i sin besittelse, jf straffelovens §321. At eiendeler mistes, kommer bort eller gjenglemmes og senere beholdes av finneren, er
ikke å anse som tyveri.
–R
 an, jf straffelovens §327.
– I nnbrudd, jf straffelovens §268.
–S
 kadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler
sikrede har i sin besittelse, jf straffelovens §351.
–N
 aturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes
naturulykke som skred, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf Lov om naturskadeforsikring.
–T
 rafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel.
Med trafikkuhell menes kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og
kantring når kjøretøy er i trafikk/i bruk.

Forsikringen gjelder for personer inntil fylte 75 år.
Hva forsikringen dekker:

5.4.1 SYKEUTGIFTER

Forsikringen dekker nødvendige merutgifter ved uventet og
akutt sykdom eller ulykkesskade til:
– Legebesøk, sykehusopphold, medisiner og fysikalsk/
kiropraktisk behandling foreskrevet av lege.
– Tannlegebehandling ved tannsykdom eller tannskade ved
tygging inntil kr 1.000 til behandling og medisiner foreskrevet
av lege.
– Tannskade i forbindelse med ulykkesskade som må behandles
på reisen - inntil kr 5.000.
– Nødvendige telefonutgifter - inntil kr 2.000.
– Transportutgifter i forbindelse med behandling. Ved bruk av
egen bil, dekkes kr 2.50 pr. km.
– Transportutgifter til innhenting av fastsatt reiserute når reisen
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etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen.
–U
 tvidet hotellopphold og merutgifter til mat ved utsatt hjemreise som følge av legens ordre. Kompensasjon ytes også til
ytterligere ett familiemedlem, som er medforsikret, dersom
lege anser det nødvendig.

– Opphold
– Kost og losji
– Transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute
– Hjemtransport
– Avbrutt feriereise - se pkt. 5.4.4.

5.4.2 HJEMTRANSPORT

Godkjennelse fra KLP Skadeforsikring eller SOS International
må innhentes på forhånd.

Forsikringen dekker transportutgifter til hjemsted eller avtalt
behandlingssted i Norge, dersom hjemreise ikke kan skje som
planlagt, og det er medisinsk nødvendig som følge av:
– Egen uventet og akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall.
–E
 r det nødvendig at lege, sykepleier eller nærstående person
ledsager forsikrede, erstattes også utgifter til det.
Godkjennelse fra KLP Skadeforsikring eller SOS International
må innhentes på forhånd.

5.4.3 TILKALLING

Dersom utgifter til sykehusopphold og hjemtransport erstattes,
dekkes i tillegg:
–R
 imelige og nødvendige utgifter til reise fra Norge/Norden og
opphold for inntil to personer bosatt i Norge/Norden, som blir
tilkalt på grunn av forsikredes alvorlige tilstand.
–U
 tgifter er begrenset inntil kr 1.500 pr. døgn, maksimalt
kr 30.000 (inntil 2 pesoner)

5.5 EVAKUERING - KRIG/URO OG NATURKATASTROFE

Forsikringen dekker rimelig og nødvendige utgifter ved
evakuering fra ferie- eller oppholdssted og til nærmeste sikre
destinasjon/sikredes faste bostedsadresse i Norge, når ordre om
evakuering er gitt av Det norske Utenriksdepartement (UD).
Dette gjelder dersom det er overhengende fare for sikredes liv
eller helse pga:
–k
 rig/krigsrisiko, terror, opprør eller lignende, erstattes tap/merutgifter dersom det før du reiste tid ble ansett som fredelig.
–n
 aturkatastrofe eller epidemi som bryter ut eller finner sted
mens sikrede befinner seg i område.
Forsikringen dekker inntil kr 35.000 pr person og maksimalt kr
100.000 når flere reiser sammen, pr skadetilfelle, til reise, kost
og opphold i inntil 20 dager.

Godkjennelse fra KLP Skadeforsikring eller SOS International
må innhentes på forhånd.

Godkjennelse fra KLP Skadeforsikring eller SOS International
må innhentes på forhånd.

5.4.4 AVBRUTT REISE - TAPTE FERIEDAGER

5.6 ANSVAR

Dersom utgifter til sykehusopphold/ sengeleie beordret av lege
og/eller hjemtransport erstattes, dekkes i tillegg:
–B
 etalte utgifter til transport og losji - inntil kr 1000 pr dag pr
forsikrede, begrenset til kr 25.000 per forsikrede og maksimalt
kr 50.000 når flere reiser sammen. Kompensasjon ytes til den
av de forsikrede som blir syk, samt ytterligere ett familiemedlem dersom familie reiser sammen.
Erstatningen beregnes på grunnlag av forholdet mellom hvor
mange reisedager som er avbrutt og totalt antall planlagte reisedager begrenset til sum som nevnt over. Antall dager regnes fra
tidspunkt for første legekonsultasjon. Tapte feriedager på grunn
av sengeleie skal være attestert av lege på stedet.
Returreise kan erstattes i stedet for dagkompensasjon når returreisen finner sted innen 14 dager etter avsluttet behandling.
Godkjennelse fra KLP Skadeforsikring eller SOS International
må innhentes på forhånd.
–U
 tgifter til bil med kr 2,50 pr km dersom reisen foretas med
egen bil for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted
hvor reisen avbrytes og retur.

5.4.5 MEDREISENDE SOM BLIR SYK/SKADET

Dersom eneste medreisende eller dennes nærmeste familie (se
pkt 11 f), blir uventet og akutt syk, skadet i ulykke eller dør,
dekkes ekstrautgifter med inntil kr 25.000 pr skadetilfelle til

Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar du
kan pådra deg som privatperson, ved skade på annen person
eller annen persons ting. Forsikringen gjelder utenfor Norden,
og dekker inntil kr 6 millioner pr. skadetilfelle.
Egenandel er kr 500.

5.7 ULYKKE
5.7.1 GYLDIGHET

Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge forsikringen er i kraft.
Er sikrede på reise, gjelder ulykkesforsikringen i den forsikringstid som er avtalt pr reise og som framgår av forsikringsbeviset.

5.7.2 HVA FORSIKRINGEN DEKKER

Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer sikrede. Med
ulykkesskade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en
plutselig og uforutsett ytre begivenhet, et ulykkestilfelle som
inntreffer i forsikringsperioden.

5.7.3

Forsikringen gjelder ved:
–D
 ødsfall
–L
 ivsvarig medisinsk invaliditet
–B
 ehandlingsutgifter.
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Selskapet erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter
i Norge og som påløper i løpet av de 3 første årene etter
skaden til:
a) lege
b) tannlege - inntil kr 5.000
c) medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege
d) kiropraktor-/fysioterapibehandling foreskrevet av lege
e) nødvendig reiseutgifter fra / til hjemstedet for nødvendig
behandling
f) ved tannskade hos barn under 18 år refunderes også, etter forhåndsgodkjennelse av selskapet, utgifter til første permanente
tannbehandling (bro, krone og lignende), selv om sluttbehandlingen må utsettes ut over to år på grunn av alder. Oppgjøret
skal skje senest ti år etter utgangen av det året skaden inntraff,
basert på kostnadsoverslag fra lege/tanntekniker.
Det er en forutsetning at ikke utgiftene kan kreves erstattet av
andre. Erstatningen er begrenset til 5% av forsikringssummen
ved medisinsk invaliditet.

6 Hvilke skader som ikke
dekkes
6.1 AVBESTILLINGSFORSIKRINGEN DEKKER IKKE:

a) Akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse som
er påregnelig i forsikringstiden.
b) Undersøkelse, behandling og/eller innleggelse på sykehus
som var planlagt før reisen ble bestilt.
c) Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke.
d) Svangerskapsplager eller frivillig abort.
e) Behandling/undersøkelse/operasjon/rekreasjon/kuropphold
som fremskyndes eller utsettes.
f) Reisens hensikt bortfaller.
g) Frykt for krig, terror eller sykdom.
h) Tap av bonuspoeng, fordelsprogram og lignende.
i) Kostnader til reise som betales av arbeidsgiver.
j) Utgifter til timesharebolig.
k) Økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt 5.1.

6.2 REISEGODSFORSIKRINGEN DEKKER IKKE

a) Motorkjøretøy og tilhenger, samt fast tilbehør til dette.
b) Kjøre-/sikkerhetsutstyr til fører av motorkjøretøy når dette
er i bruk eller oppbevares sammen med kjøretøyet.
c) Båt, kajakk og kano, samt fast tilbehør til dette.
d) Nøkler til motorkjøretøy og båt.
e) Verktøy og flyttegods.
f) Sykkel/sykkeltilhenger innenfor kommunen du bor, arbeider
eller studerer i.
g) Reisegods som mistes, kommer bort eller legges igjen.
h) T
 ap ved underslag eller bedrageri, for eksempel misbruk av
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bank-/kredittkort.
i) Skade som skyldes gjenstanders vanlige bruk.
j) Mindre skader på koffert, ryggsett o.l , barnevogn, og sykkel
(for eksempel rifter, riper, skraper, flekker og lignende).
k) Skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk.
l) Skade på gjenstander under transport som skyldes at væske
har rent ut, at gjenstander er knust, bedervelige varer, eller at
gjenstander på grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade.
m) Skadeverk forårsaket av sikredes ektefelle/samboer, barn,
foreldre og søsken.
n) Utgifter eller økonomisk tap som følge av tapt/ skadet
reisegods.
o) Tyveri av eller skade på mobiltelefon.

6.3 SYKEUTGIFTER

Forsikringen dekker ikke utgifter ved sykdom som skyldes:
a) Sykdom/ulykkesskade som var kjent før avreise når det
allerede foreligger et behandlingsbehov.
b) Sykdom/ulykkesskade som var kjent før avreise når det
med stor sannsynlighet vil kunne oppstå forverring eller
komplikasjoner.
c) Boksing, bryting, judo, karate og annen kampsport og
selvforsvarssport.
d) Luftsport. Med luftsport menes her: hanggliding, paragliding,
fallskjermhopping fra fly, samt flyvning med micro-/ultralette
fly, såfremt dette ikke er avtalt og fremkommer av forsikringsbeviset.
e) Fallskjermhopping fra fast base.
f) Basehopping.
g) Utførelse av/medvirkning til kriminell handling.
h) Merutgifter ved opphold og behandling ved private klinikker i
Norden.
i) Planlagt undersøkelse, behandling og/eller operasjon som
forårsaker komplikasjoner/forverring.
j) Fortsatt behandling i utlandet når behandlende lege i samråd
med KLP/SOS International anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge.
k) Lete-/redningsaksjoner.
l) Sykehjems-/rekreasjons-/kuropphold.
m) Sykdom/lidelse som er kjent før avreise og når reisens
hensikt er konsultasjon/undersøkelse/behandling og/eller
operasjon
n) Frivillig abort.
o) Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke.
p) Svært alvorlig sykdom i sluttstadiet.
q) Feilbehandling og/eller feilmedisinering.
r) Høydesyke og/eller annen sykelig tilstand som skyldes
opphold i høyder over 4.000 meter.
s) Sports- og fritidsdykking under 40 meter.
t) Motorsport som utøves i konkurranser eller trening til dette.
u) Behandling i private klinikker i Norden.
v) Utgifter påløpt etter at forsikrede er kommet tilbake til fast
bopel i Norge.
w) Abstinensbehandling og medisiner i denne forbindelse, som
metadon, subutex og lignende.
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6.4 ANSVARSFORSIKRINGEN DEKKER IKKE:

a) Ansvar for oppreisning etter skadeerstatningsloven, jf §§3-5
og 3-6, bøter og lignende.
b) Ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy (eksklusiv modellfly) og registrert trav- eller
galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes
ansvar som eier, fører eller bruker av kano, kajakk, seilbrett/
sørfebrett, hangglider, paraglider, fallskjerm, båt under 15 fot
med motor mindre enn 10 hk og rullestol/selvgående gressklipper/snøfreser o.l - som ikke kan oppnå en hastighet over
10 km/t.
c) Ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller
ervervsvirksomhet.
d) A
 nsvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti herunder ansvar sikrede må bære fordi sikrede har gitt avkall
på sin rett til regress.
e) Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som
sikrede selv eller noen annen på hans vegne tar hånd om for
leie, lån, bruk og oppbevaring.
f) Ansvar overfor medlemmer av sikredes familie, herunder
ektefelle eller samboer, foreldre, besteforeldre, fosterforeldre,
svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn, barnebarn,
samboers barn og disse personers ektefeller og samboere.
g) Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap
eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller
der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse.
h) A
 nsvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-,
sprengnings-, pelings- eller rivingsarbeid. Likevel dekkes
sikredes ansvar i egenskap av byggherre for bygg under oppføring på sikredes eiendom.
i) A
 nsvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen
ikke er plutselig og uforutsett.
j) Ansvar for skade på ting ved sopp og råte eller på grunn av
langsom inntrengning av fuktighet.
k) Ansvar ved overføring av smittsom sykdom.
l) Styreansvar.
m) A
 nsvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede
eiendom.
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eller lignende.
c) Forsikringen gjelder ikke følgende tilstander, selv om en
ulykkeshendelse er utløsende årsak:
– Slagtilfelle
– Hjerteinfarkt
– Kreft
d) Smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått
som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og
bruddet skyldes en ulykkeshendelse
e) Infeksjonssykdommer, med mindre en infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ul ykkeshendelse.
Stikk og bitt av insekt regnes ikke som en ulykkeshendelse.
f) Medisinsk behandling/bruk av medikamenter: Forsikringen
gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat,
drikke eller nytelsesmidler.
g) Forgiftning: Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som
skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler
h) Arr og vansiring: Forsikringen gir ikke rett til erstatning for
ved arr og vansiring som gir en invaliditetsgrad på mindre enn
15%.
i) Sport og aktiviteter med særlig risiko.
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes deltakelse i:
– Boksing, bryting, judo, karate og annen kampsport og
selvforsvarssport
– Basehopping
– Stuntaktiviteter
– Sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede inntekt eller
sponsormidler på mer enn 1 G pr år
– Fredsbevarende styrker eller i andre lands/organisasjoner
militære/paramilitære styrker
– Sport og fritidsdykking under 40 meter, uorganisert luftsport,
motorsport som utøves i konkurranse og trening til dette.
j) Slagsmål, kriminelle handlinger og gjengjeldelsesforhold:
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at forsikrede
frivillig deltar i slagsmål, deltar eller medvirker til kriminelle
handlinger eller er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse
med egen deltakelse i en straffbar handling

6.5.2 BEGRENSNINGER
6.5 ULYKKE
6.5.1 HVA FORSIKRINGEN IKKE DEKKER:
a) Psykiske lidelser, adferdsproblemer, lærevansker og lignende.
Forsikringen gir ikke rett til erstatning for psykiske lidelser,
adferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende som omfattes
av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, i henhold
til ICD-10* og følgene av slike lidelser ICD-10 er 10. revisjon, med senere endringer, av den internasjonale statistiske
klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer,
fastsatt av Verdens Helseorganisasjon - WHO
b) Sykdom, smitte og andre særlige tilstander. Forsikringen
gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for dette, for eksempel skade som oppstår i
forbindelse med epileptiske anfall, bevissthetstap, hjerneslag

a) Alder
Etter fylte 75 år utbetales det ikke erstatning ved død/invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes med inntil kr 5.000 også
etter fylte 75 år.
b) Yrke/erverv
– Yrker med lav ulykkesrisiko
Forsikringen gjelder som beskrevet i pkt 5.7.1 for personer
som ikke anses som yrkesaktive eller som utøver yrker med
lav ulykkesrisiko, det vil si yrker som ikke anses ha forhøyet
ulykkesrisiko eller er nevnt nedenfor.
– Yrker med forhøyet ulykkesrisiko
Med yrker med forhøyet ulykkesrisiko forstås yrker som
utøves i høyden (stige, stillas, lift og lignende), ved hjelp av
maskiner og produksjonsutstyr, omgang med kjemiske midler
og yrker innen landbruk og skogbruk, transportvirksomhet,
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brannvesen, vakthold, politi og fengselsvesen.
Yrkesutøvelse i forbindelse med bygging og vedlikehold av
eget hjem/fritidsbolig som bare nyttes av forsikrede til privat
formål, er omfattet av forsikringen.
– Yrker som aldri er omfattet
Forsikringen gjelder ikke utøvelse av følgende yrker, heller
ikke når forsikrede oppholder seg på arbeidsstedet:
– Dykking
– All offshorevirksomhet
– Yrkesfiske
– Tjeneste i militære kjøretøy (også i marine og flyvåpen)
– Produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og grustak
– All virksomhet knyttet til framstilling, lagring, bruk og
transport av eksplosiver
– Stuntaktiviteter og luftakrobatikk
c) Forsett og uaktsomhet:
Har den forsikrede forsettelig framkalt forsikringstilfellet, er
ikke selskapet ansvarlig, jf FAL §13-8. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand
ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Selskapet
svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som
skyldes sinnslidelse. Dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre
at selvmord skyldes en akutt sinnsforvirring, som skyldes ytre
årsak, og ikke en sinnslidelse, er selskapet allikevel ansvarlig.
d) Søk og redning:
Forsikringen gjelder ikke utgifter ved lete-/redningsaksjoner.
e) Behandlingsutgifter
Forsikringen omfatter ikke følgende behandlingsutgifter:
– Utgifter ved tannskade som skyldes tygging eller biting
– Merutgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i
private klinikker/helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett
– Utgifter til hjelpemidler
– Transport fra skadested
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eller rettergang. Uten samtykke fra selskapet må sikrede ikke
innrømme ansvar eller forhandle om krav. Skademelding skal
inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer).
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe,
eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som
med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense tapet.
I slike tilfeller dekkes nødvendige kostnader etter forsikringsavtalelovens regler.
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige
undersøkelser er avsluttet. Erstatningen skal aldri overstige det
reelle økonomiske tapet som er lidt.
Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning
å overdra de erstattede gjenstander fri for heftelser til selskapet.
Forsikringsavtaleloven §6-1 (erstatningsberegning) er fraveket. I
stedet gjelder bestemmelsene nedenfor:

7.1 NÆRMERE REGLER OM AVBESTILLINGSFORSIKRING

Ved avbestilling må følgende dokumentasjon sendes inn ved
krav om erstatning:
– Reisedokument, billett eller leieavtale i original og bekreftelse
for betalt reise, leieforhold og avbestillingsbekreftelse som
viser avbestillingsomkostningene.
– Legeattest som bekrefter at lege ble konsultert før reisens
påbegynnelse og at avbestillingen skyldes uventet akutt og
behandlingskrevende sykdom eller ulykkesskade inntruffet i
forsikringstiden.
– Skaderapport, takstrapport eller politirapport som bekrefter
at avbestillingen skyldes brann, innbrudd, naturskade eller
vannledningsskade.
 r det tegnet flere forsikringer som dekker avbestillingen, skal
E
selskapet varsles og selskapenes samlede ansvar kan ikke overstige sikredes reelle økonomiske tap.

7. Skadeoppgjør

Kan avbestillingskostnader kreves erstattet av andre, trer selskapet inn i sikredes krav for den del av tapet som er utbetalt under
forsikringen.

Egenandel:

7.2 NÆRMERE REGLER OM REISEGODSFORSIKRING

Ved skader og tyveri av reisegods og ansvarskader trekkes en
egenandel på kr 500,-.
Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Brann,
tyveri/ran og hærverkskader, samt personskader og skader på
vilt, skal meldes til politiet.
Ved avbestilling eller annen endring av reisen må melding gis
også til den eller de som reisen eller leieforholdet er kjøpt hos .
Skadelidt og/eller forsikringstaker skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig og som selskapet trenger
for å beregne sitt ansvar. Om selskapet ber om det, skal de også
gjøre undersøkelser eller utredninger og møte til forhandling

Tap eller skade erstattes inntil angitt forsikringssum, men aldri
utover det økonomiske tap. Erstatningen settes til hva det på
skadedagen vil koste å kjøpe tilsvarende gjenstand. Det gjøres
fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt
anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelse tas hensyn til
gjenstandens sannsynlige brukstid.
Følgende presiseringer gjelder:
– Gjenstander som er kjøpt brukt, på auksjon, eller mottatt som
arv eller gave, erstattes med gjenanskaffelsespris for tilsvarende brukt gjenstand.
– Gjenstander anskaffet i utlandet erstattes med samlet inntil
kr 6.000 dersom gjenstandene ikke er deklarert i henhold til
tollovens kapittel 4.
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– Datautstyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med
20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året PC/datautstyret
er 1 år, maksimum 80 %.
Selskapet kan avgjøre om skaden eller tapet skal erstattes ved
kontantoppgjør/reparasjon/gjenanskaffelse, eller at det fremskaffes tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende gjenstand. Ved
kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det som måtte
betales for reparasjon eller gjenanskaffelse. Ved reparasjon eller
gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.
For verdigjenstander og for merkevarer av sko, klær, solbriller,
vesker og lignende kan selskapet kreve fremlagt kontoutskrift
eller garantibevis og kvittering hvor kjøpet fremgår. Dersom
slik dokumentasjon etter anmodning ikke fremlegges, gis ingen
erstatning.
Er det flere som dekker skaden eller tapet, overtar selskapet
sikredes rett til erstatning fra andre for det beløp sikrede har fått
utbetalt fra selskapet.
Selskapet har rett til å kontrollere sikredes opplysninger ved henvendelse til forretninger eller andre, og har ikke plikt til å betale
erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.
Hvis bortkommet bagasje eller frastjålet gjenstand kommer til
rette etter at erstatning er utbetalt, plikter sikrede straks å underrette selskapet. Sikrede har da rett til å beholde gjenstanden mot
å betale erstatning tilbake innen 14 dager etter at gjenstandene
er kommet til rette. I motsatt fall blir gjenstanden selskapets
eiendom.

7.3 NÆRMERE REGLER OM REISESYKEFORSIKRING

Sikrede skal snarest søke lege, og følge dennes anvisning om
behandling. Videre skal sikrede sørge for skriftlig bekreftelse
fra den behandlende legen på stedet ved avbrutt reise, og kunne
framlegge dokumentasjon på at de utgifter som har påløpt skyldes uventet akutt sykdom/ ulykkesskade eller uventet dødsfall
inntruffet i forsikringstiden.
Hjemtransport, ledsagelse og tilkallelse av familie skal på forhånd godkjennes av selskapet/SOS. Ved sykehusopphold og når
utgiftene antas å overstige kr 5.000 skal sikrede uten ugrunnet
opphold underrette selskapet/SOS.
Erstatningsansvaret for en og samme sykdom/ulykkesskade
som krever fortløpende behandling, er begrenset til de første 30
døgn etter det første legebesøket. Dersom hjemtransport ikke er
medisinsk forsvarlig, kan fristen fravikes.
For å sikre kvaliteten av den medisinske behandling, og et godt
samarbeid med den behandlende lege eller sykehus, forbeholder
selskapet seg retten til å kunne henvise sikrede til den lege eller
det sykehus sikrede skal benytte.
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Selskapet har rett til å innhente opplysninger fra lege, sykehus m
fl. som er nødvendige for behandling av den aktuelle sak.

7.4 NÆRMERE REGLER OM ULYKKESFORSIKRING
7.4.1 LEGE- OG SPESIALISTERKLÆRINGER

Både forsikrede og selskapet har rett til å innhente lege-/og
spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av
grunnlaget for erstatningsberegningen. Dersom selskapet finner
det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal
dette begrunnes skriftlig.
Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan selskapet kreve
at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av
om vilkårene for erstatning foreligger. Selskapet betaler legens
honorar.

7.4.2 SAMVIRKENDE ÅRSAKER

Erstatningen reduseres forhåndsmessig hvis andre forhold,
sammen med ulykkesskaden, har medvirket til behandlingsbehov, medisinsk invaliditet eller forsikredes dødsfall.

7.4.3 MEDISINSK INVALIDITET

Invaliditetserstatning utbetales når forsikringstilfellet er inntruffet
og når selskapet har mottatt et erstatningskrav med nødvendig
dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne vårt endelige ansvar. Erstatningen fastsettes på
grunnlag av den invaliditetsgrad ulykkesskaden representerer og
forsikringssummen. Dersom et ulykkestilfelle fører til at forsikrede
får flere skader, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet
vurdering, på samme måte som en yrkesskade - reduksjonsmetoden. Medfører ulykkesskaden økning av en tidligere
funksjonsnedsettelse, gjøres et fradrag i medisinsk invaliditet
tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn skaden
alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning, se pkt. 7.4.2.
Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av
invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av
21.4.1997, del II og III. Det skal ikke tas hensyn til yrke, nedsatt
evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og
lignende.

7.4.4 DØDSFALL

Medfører ulykkesskaden dødsfall innen to år etter skadedato,
betales dødsfallserstatning. Eventuell invaliditetserstatning
som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til
fradrag. Dør forsikrede av annen årsak innen to år fra skadedato, betales verken dødsfalls- eller invaliditetserstatning. Dør
forsikrede senere enn to år etter skadedato, betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditets erstatning etter den invaliditetsgrad
skaden ville ha medført.
Er forsikringstaker og forsikrede samme person, tilfaller dødsfallserstatningen forsikredes ektefelle eller registrert partner, jf
FAL kapittel 15. Har ikke forsikrede slike, eller de ikke lenger er i
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live ved forsikredes død, tilfaller erstatningen forsikredes arvinger etter lov eller testamente i henhold til arvelovens bestemmelser. En person anses ikke som ektefelle/registrert partner etter
avsnittet over, når det på dødsfallstidspunktet er gitt bevilling til
separasjon eller skillsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død skal tilfalle
spesielt utpekte personer (begunstigede), må dette avtales med
forsikringsselskapet. Hvis samboer er oppnevnt som begunstiget
uten å være navngitt, skal slik samboer forstås som en person
avdøde, på dødsfallstidspunktet, levde sammen med i et ekeskapslignende forhold og de to har hatt felles folkeregistrert bostedsadresse de siste to år, eller den person som har felles barn og felles
bolig med forsikrede. En person regnes ikke som samboer dersom
det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at
et lovlig ekteskap kunne inngås, eller at det er åpenbart at et faktisk
samlivsbrudd har funnet sted på et tidligere tidspunkt.
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9. Prisstigning og renter
Det justeres for gjennomsnittlig prisstigning etter byggekostnadsindeksen. Sikrede har krav på renter av erstatningen etter
reglene i forsikringsavtalelovens §8-4. Utbetalt erstatning for
prisstigning kommer til fradrag i beregnede renter eller motsatt.

10. Skjønn
Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt
andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning, kan avgjøres
ved skjønn, dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn
gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.

7.5 NÆRMERE REGLER OM ANSVARSFORSIKRING

Ansvarsforsikringen dekker det ansvar, som sikrede etter gjeldende erstatningsrett som lov og rettspraksis kan pådra seg. Når
et erstatningskrav omfattes av forsikringen vil selskapet utrede
om det foreligger erstatningsansvar, forhandle med skadelidte
og eventuelt prosedere saken for domstolene. Selskapet betaler
sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet,
selv om forsikringssummen derved overskrides. Omkostninger
til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand som er valgt eller
godkjent av selskapet, dekkes også.
Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels
faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger
som senere påløper utover det som er fastsatt.
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal
selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede
underrettet om den videre behandling av kravet.
Forsikrede plikter å møte på forhandlinger eller rettergang. Hvis
sikrede uten vårt samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav , er dette ikke bindende for selskapet.
Vår samlede erstatningsplikt er inntil kr 10.000.000 pr skadetilfelle. Saksomkostninger dekkes i tillegg.

8. Identifikasjon
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden
skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede selv eller sikredes
ektefelle eller samboer, jf. forsikringsavtaleloven §4-11.

11. Definisjoner
a) Forsikringstaker: den som inngår forsikringsavtalen med
selskapet.
b) Sikrede: den som etter forsikringsavtalen vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den
hvis erstatningsansvar er dekket.
c) Forsikrede: den persons liv og helse forsikringen er knyttet til.
d) Forsikringsbevis: dokument som bekrefter avtalen mellom
forsikringstakeren og forsikringsselskapet.
e) Samboer: den som sikrede lever sammen med i et ekteskapslignende forhold og har felles adresse med denne i Norge,
registrert i folkeregisteret.
f) Nærmeste familie: ektefelle/samboer/registrert partner, barn,
barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre,
søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og svigerbarn.
g) Reiseledsager: den person som enten er påført samme reisebevis eller billett som den sikrede, eller som har inntegnet seg
til reisen sammen med denne, i den hensikt at hele reisen skal
foretas i fellesskap.
h) Innsjekket reisegods: reisegods som mot kvittering er overlatt
et transportselskaps varetekt for befordring med fly, båt, tog
eller buss.
i) Merutgifter: utgifter som bare påløper grunnet et forsikringstilfelle som er inntruffet.
j) Elevforsikring: reiseforsikring tegnet av skolen, begrenset til å
gjelde for elever på klassetur i skolens regi og ledelse til og med
videregående skole.
k) Tjenestereiseforsikring: reiseforsikring som er begrenset til å
gjelde på tjenestereiser i oppdrag for forsikringstaker/arbeidsgiver.
Ved øyeblikkelig hjelp,
kontakt SOS INTERNATIONAL Tlf +47 22965046
E-post: sos@sos.eu

