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Hva dekker forsikringen? 

Forsikringen dekker 

 Sykdom og ulykke på reise 

 Avbestilling 

 Forsinkelser 

 Evakuering 

 Personlige eiendeler 

 Uhellsskader på personlige eiendeler 

 Egenandel ved skade på leid bil eller 

motorsykkel, og tilhørende nøkkel, på 

feriereiser 

 Tapt hotell, turisttjeneste og leieavtale for 

bil eller motorsykkel ved forsinkelse 

 Bekjempelse av skadedyr etter 

utenlandsreiser 

 Behandlingsutgifter, invaliditet eller død 

etter ulykke 

 Ansvar 

 Rettshjelp 

Tilleggsdekninger 

 Ekspidisjoner  

 Forlengelse  

 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

Forsikringen dekker ikke 

 Det sikrede kan kreve refundert av 

reisearrangør / transportør / utleier i 

henhold til gjeldende avbestillingregler 

 Reiser som er påbegynt når forsikringen 

blir kjøpt, bortsett fra i de tilfeller hvor 

tilsvarende helårs reiseforsikring flyttes 

direkte til oss fra et annet norsk 

forsikringsselskap 

 Person som ikke er medlem av norsk 

folketrygd 

- Personer som ikke er medlem av 

Norsk folketrygd kan kjøpe 

spesialtilpasset reiseforsikring  

 Utgifter til 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 kjøpt / 

betalt 

 Streik / lockout / konkurs 

 Tapt arbeidsfortjeneste 

 Ekspedisjoner uten at det er kjøpt 

tilleggsforsikring hos oss 

   

 

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 

Forsikringen kan ha begrensinger som følge: 

Reiseforsikring    
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

   

Selskap: If Skadeforsikring NUF                           Produkt: Reiseforsikring 

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensinger som gjelder henvises det til 

forsikringsbevis og forsikringsvilkår for din forsikring.  

Hvilken forsikring er dette?  
Forsikringen gir rett til kompensasjon for rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med 
skader, sykdom og tap av gjenstander som oppstår på reise. 
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 Ektefelle / samboer må ha samme 

adresse i Folkeregisteret som 

forsikringstaker 

 Forsikringssummer og egenandeler – 

hva som er gjeldene er spesifisert i 

forsikringsbeviset 

Se vilkårene for fullstendig oversikt 

  

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 I hele verden, unntatt 

- Hjemmeadresse, på undervisningssted eller jobb i arbeidstiden  

- Ferie- og fritidsreiser til områder Utenriksdepartementet fraråder å reise til eller oppholde 

seg i 

 Dekningene Ansvar og Rettshjelp gjelder kun utenfor Norden 

  

 
Hvilke forpliktelser har man? 

Man plikter å gi If korrekt informasjon ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter man å 
informere If om endringer som skjer som kan ha betydning for forsikringen.   

Hvis man får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til If uten 

ugrunnet opphold.   

  

 
Når og hvordan betales forsikringen? 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som er angitt i faktura eller betalingsvarsel. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra den dagen man selv velger, men tidligst fra den dagen man kjøper den.  

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 si opp forsikringen? 

Man kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller 

ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.   

 

 


