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Forsikringsbeviset
Forsikringsvilkår og særvilkår
Generelle vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989
Det øvrige lovverk med forskrifter
Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).
Ektefelle, partner, samboer og andre medlemmer av den faste husstand med felles adresse i
Folkeregisteret. Fosterbarn regnes som medlem av den faste husstand.
Bokollektiv o.l. regnes ikke som en husstand
Forsikringsforetaket kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den
opphøre.
Ved skadeoppgjør kan forsikringsforetaket forhandle med forsikringstakeren og utbetale
erstatning til ham/henne med bindende virkning for medforsikrede, med mindre
forsikringsforetaket har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at
skaden inntraff, men før oppgjør finner sted.
Løsøre som eies av andre, og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for,
eller har plikt til å forsikre.
Ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har tegnet forsikring, og ikke lenger enn 14
dager etter eierskiftet

2.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
2.1
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet).

2.2 Midlertidig borte
Forsikringen gjelder i Norden
-for ting, penger og verdipapirer som midlertidig er borte fra forsikringsstedet.
-under flytting og på nytt bosted. Flytting skal meldes til forsikringsforetaket jf. pkt. 6.2.
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HVA SOM ER FORSIKRET
Det framgår av forsikringsbeviset hva som er forsikret, og hvilke særvilkår som gjelder.

3.1

INNBO OG
LØSØRE M.M.

OMFATTER

OMFATTER IKKE

Forsikringen omfatter innbo og løsøre
i hjemmet med inntil det beløp som er
angitt i forsikringsbeviset herunder

Motorkjøretøy som er
registreringspliktige, eller konstruert
for hastighet over 25 km/t. For små
elektriske kjøretøy kan ikke
kjøretøyet være konstruert for
hastighet over 20 km/t.

Hobbyveksthus (for brann- og
naturskade)
Penger og verdipapirer inntil
kr 50 000.
Deler og tilbehør til privat
motorkjøretøy inntil
kr 30 000.

Ansvarsforsikringen gjelder ikke for
små elektriske kjøretøy.
Campingvogn med eller uten tilbygg

Båt- og varetilhenger til person/varebil på forsikringsstedet.
Inntil kr 30 000.
Fritidsbåt med deler erstattes samlet
med inntil kr 60 000 på forsikringsstedet.

Fritidsbåt med deler og tilbehør
utenfor forsikringsstedet.
Båt- og varetilhenger til person/varebil utenfor forsikringsstedet
Luftfartøy.

Hobbydroner, modellfly, deler og
tilbehør til luftfartøy med til sammen
inntil kr 30 000 på forsikringsstedet.
Yrkesløsøre og varer som befinner
seg innenfor forsikringsstedets
bygninger begrenset til kr 30 000.

3.2

Ut over
forsikringssummen
omfattes
også

Utgifter til bekjempelse av
skadeinsekter, mus og rotter inntil
kr 150.000 pr. skade.
Med bekjempelse menes reduksjon
eller utryddelse. Forsikringsforetaket
avgjør hvilken metode som skal
benyttes for å oppnå en reduksjon
eller utryddelse.
Forsikringsforetaket avgjør om
avdekning eller tilkomstarbeider er
nødvendig for bekjempelsen.
Skade meldes til og bekjempelsestiltak
rekvireres av Norsk Hussopp forsikring
som er forsikringsgiver. Kontakt
hussoppen.no, skade@hussoppen.no,
eller 22 28 31 50.
Nødvendige merutgifter inntil
kr 100 000 til opphold utenfor
hjemmet når dette er ubeboelig som
følge av erstatningsmessig skade.
Innsparte utgifter skal trekkes ifra.
Forsikringen gjelder også på nytt sted
ved forsinket overtakelse når sikrede
har inngått kjøps- eller leieavtale på
ny bolig/leilighet. Opphold skal
avtales med forsikringsforetaket på
forhånd.
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Bekjempelse av aktivitet som startet
før avtalen begynte å løpe og heller
ikke bekjempelse av aktivitet etter at
forsikringen har opphørt, selv om
aktiviteten startet i forsikringstiden.
Skade/skjemmende utseende på
innbo/løsøre.
Kostnader til kontroll, vedlikehold og
forbedringer samt behandling av
forebyggende karakter.
Følgeskader eller indirekte tap som
fraflytting, tapte leieinntekter, skade
på person eller løsøre, svekket evne til
å oppfylle forpliktelser,
markedsmessige reaksjoner og
lignende.
Kostnader med bekjempelse uten på
forhånd ha innhentet samtykke fra
Norsk Hussopp Forsikring.
Fjerning av døde skadeinsekter og
preparater etter bekjempelse.
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OMFATTER

OMFATTER IKKE

Nødvendige merutgifter, som ikke kan
kreves dekket fra annet hold, til
ombygging av bolig med inntil
kr 100 000, dersom et medlem av den
faste husstand:
-Blir rullestolbruker som følge av en
ulykkesskade. Med ulykkesskade
menes skade på kroppen forårsaket
ved en plutselig og uforutsett, ytre
fysisk hendelse (ulykkestilfelle) som
inntreffer i forsikringstiden.
-Blir født med et fysisk handikap som
gjør at vedkommende har behov for
rullestol.
Inntil kr 150 000 til nødvendig
rekonstruksjon innen 24 måneder av
manuskripter, yrkestegninger og beregninger, arkiver, fotografier, film,
videogrammer samt rekonstruksjon
av data og dataprogrammer som er
ferdig utviklet og testet.
Bygningsmessig tilleggsinnredning
inntil kr 200 000 bekostet av sikrede
når innredningen ikke lenger kan
utnyttes fordi leieforholdet opphører
som følge av skade, eller fordi
innredningen ikke blir utbedret som
ledd i utbedring av bygningsskaden.
Utgifter til rydding, bortkjøring og
deponering av verdiløse rester etter
erstatningsmessig skade på
forsikrede ting.
Flyttings- og lagringsutgifter ved
nødvendig flytting etter
erstatningsmessig skade i den tid det
normalt tar å reparere/gjenoppføre
bygningen.
Påløpte merutgifter pga. prisstigning i
den tid det normalt tar å
reparere/gjenskaffe tingen.

3.3 ERSTATNINGS
ANSVAR FOR
PRIVAT
PERSON
3.4

RETTSHJELP

3.5

YRKESSKADE
FORSIKRING

Erstatningsansvar som privatperson,
se pkt. 8.

Rettshjelp som privatperson, se pkt. 9.
Yrkesskadeforsikring, se pkt. 10.
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Det er en forutsetning at
skaden/handikapet medfører varig
invaliditet og utgiftene må være påløpt
innen 10 år regnet fra ulykken skjedde
eller fra fødselstidspunktet.
Ulykkesskaden eller fødselen må ha
inntruffet i forsikringstiden.

Utgifter til reise og opphold i
forbindelse med rekonstruksjonen.
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AVTALER MED UBEGRENSET FORSIKRINGSSUM
Begrensninger for maksimal samlet erstatning for enkeltgjenstander/samlinger:
- Smykker, ur, gull og annet edelt metall, inntil kr 2 000 000
- Malerier, trykk, foto og annen kunst, inntil kr 2 000 000
- Vin/sprit, inntil kr 2 000 000
- Enkeltgjenstander og samlinger, inntil kr 2 000 000 pr gjenstand eller samling.
Eksempler på samlinger kan være, mynter, frimerker, og andre samleobjekter, men gjelder ikke
gjenstander som er i bruk for sitt opprinnelige formål.
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HVILKE SKADER SOM ERSTATTES

4.1

FELLESREGLER
Med skade forstås også tap av ting, avbruddstap og utgifter nevnt i pkt. 3.
Skade må inntreffe plutselig og uforutsett. Utgifter til vedlikehold og/eller
forbedringer erstattes ikke.
Aldersfradrag og egenandeler, se punktene 7.3 og 7.5
Sikkerhetsforskrifter, se pkt. 5.1

4.2

BRANN

OMFATTER

OMFATTER IKKE

Brann, dvs. ild som er kommet løs.

Svi- og gnistskader som ikke skyldes
brann.

Skade ved direkte lynnedslag.
Med direkte lynnedslag menes at
tingen direkte er truffet av lynet
og er tydelig merket av
lynnedslaget.

Skade på ting som med hensikt er utsatt
for påvirkning av varme.

Elektrisk fenomen. Med elektrisk
fenomen menes for eksempel
kortslutning, lysbue, overslag og
overspenning - også som følge av
lyn og tordenvær.
Eksplosjon/implosjon.
Sprengningsskade
Plutselig nedsoting.
Skade ved at luftfartøy, deler av
eller fra luftfartøy, rammer
forsikrede ting.
4.3

GASS, VANN
OG ANNEN
VÆSKE

Lekkasje eller tilbakeslag av gass,
vann eller annen væske fra
bygnings rørledning med tilknyttet
utstyr, akvarium og vannseng
Skade ved vann som plutselig
trenger inn i bygning fra terreng,
gjennom grunn eller gjennom
avløpssystemet, når det fører til
synlig, frittstående vann over
laveste gulv.
Utstrømming fra
brannslokningsapparat.

4.4

TYVERI AV
SYKKEL/
BARNEVOGN

Tyveri av sykkel/sykkeltilhenger
og små elektriske kjøretøy
utenfor forsikringsstedet inntil
kr 10 000 pr. enhet. Tyveri av
barnevogn.
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Skade ved sopp, råte og bakterier,
uansett årsak.
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4.5

TYVERI jf.
Strl. §321
OG
SKADEVERK
Jf. Strl. §
351 første
ledd (voldt
forsettlig)

Tyveri fra
-

Tyveri fra

bygning eller rom i bygning
bod med adgang fra felles
kjeller/loftetasje/garasje/
annet fellesareal inntil kr
100 000.
Begrensningen gjelder likevel
ikke ved midlertidig lagring
etter erstatningsmessig skade
eller som ledd i flytting.

-

-

-

bygning eller rom i bygning hvor
det er alminnelig adgang, for
eksempel forretning, ventehall,
kontor, skole, offentlig lokale o.l.
fellesrom, fellesareal og
fellesgarasje
andre rom på bygge- og
anleggsplass enn rom for
beboelse.

privat uteareal inntil kr 30 000

Skadeverk på bygning i
forbindelse med innbrudd inntil kr
30 000, og skadeverk på innbo i
bygning.

Skadeverk forårsaket av
husstandsmedlem.
Mindre hakk og merker, eller normal
slitasje som flekker, riper, avskallinger
o.l.
Skade som andre enn sikrede er pliktig
til å erstatte i henhold til kontrakt/avtale.

4.6

4.7

RAN OG
OVERFALL

MATVARER

Ran (jfr. straffeloven § 327) og
overfall.
Napping av veske som sikrede
bærer. Inntil kr 30 000.
Skade på matvarer som følge av
utilsiktet temperaturstigning i
fryser, kjøleskap og kjølehjørne.
Luktskade på samme, som følge
av erstatningsmessig skade på
matvarer.

4.8

4.9

SNØTYNGDE
OG TAKRAS

VIND SVAKERE
ENN STORM

Skade ved snøtyngde og snøpress.
Skade ved ras på eller fra tak.

Skade ved vind som er svakere
enn storm.

Skade ved vann, snø, sand o.l. som
trenger inn utenfra, med mindre dette
skyldes en erstatningsmessig
bygningsskade.
Skade på båt, hageanlegg, veksthus,
antenner, skilt, markiser o.l.

4.10 BRUDDSKADE
PÅ BYGNINGS
GLASS OG
SANITÆRPORSELEN I BOLIG

Bruddskade på glass i vinduer og
dører, og annet bygningsglass,
montert på sin faste plass.
Sanitærporselen og emaljerte
servanter i bolig

7

Skade som alene består i riper og
avskallinger, uansett årsak.
Punktering av glass.
Skade som består i at innfatningen for
isolerglass er utett, uansett årsak.
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Skade på utstyr montert for
næringsvirksomhet.
Skadeverk forårsaket av
husstandsmedlem.

4.11 NATURSKADE

4.12 ANNEN SKADE

5

Naturskade som direkte skyldes
naturulykke i form av skred,
storm, flom, stormflo, flodbølge,
meteorittnedslag, jordskjelv eller
vulkanutbrudd, jf. Lov om
naturskadeforsikring av 16. juni
1989 nr. 70.

Tilhenger til bil, småbåter og ting i
disse.
Skade som alene rammer antenner, skilt,
markiser og lignende

Skade på innbo forårsaket av en
erstatningsmessig bygningsskade.

HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FOREBYGGE SKADER
Retten til erstatning kan bortfalle helt eller delvis hvis ikke sikkerhetsforskrifter overholdes
jf. FAL § 4-8. Det samme gjelder også ektefelle/samboer jf. FAL § 4-11.

5.1

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Bygningen skal oppfylle kravene i brann- og byggeforskriftene.
Bygning/leilighet samt utvendig badekilde skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å hindre
frostskader.
Dører/vinduer skal være lukket og låst (-Ikke luftestilling) for å hindre tyveri og skadeverk.
Nøkler, kode, brikke og lignende skal oppbevares så uvedkommende ikke får tak i dem.
Sykkel, sykkeltilhenger og små elektriske kjøretøy som ikke kan oppbevares i låst bygning skal
være forsvarlig låst. Påmontert utstyr som lett kan demonteres skal ikke etterlates på objektet.
Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes,
vedlikeholdes, og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger.
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ANSVARSBEGRENSNINGER
Sikrede plikter straks å underrette forsikringsforetaket hvis det skjer endringer i den risikoen som
er angitt i forsikringsbeviset. Hvis det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan
forsikringsforetakets ansvar bli satt forholdsmessig ned jf. FAL § 4-7.

6.1

SIKRINGSTILTAK
Sikringstiltak/El-kontroll nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt ved like.
Der det er gitt rabatt for el-kontroll skal denne utføres av en sertifisert kontrollør i henhold til
NEK- 405-2. (Norsk Elektroteknisk Komite). Kontrollen skal gjennomføres hvert 5.år.

6.2

FLYTTING
Flytting til annet forsikringssted kan betinge høyere premie, og må derfor meldes
forsikringsforetaket. Hvis slik melding ikke er gitt, kan foretakets ansvar bli satt forholdsmessig
ned jf. FAL § 4-7.

6.3

FORSETT
Forsikringsforetaket dekker ikke skade som sikrede/forsikrede har voldt forsettlig, jf. FAL § 4-9.

6.4

GROV UAKTSOMHET
Forsikringsforetaket dekker ikke skade som sikrede/forsikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Det
kan, under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig, avgjøres at forsikringsforetaket
skal erstatte en del av skaden, jf. FAL § 4-9.

6.5
•

•
•
•

•
•
•

ANDRE BESTEMMELSER OM NATURSKADE
Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt
eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt
for, dårlig vedlikehold eller tilsyn eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget
skaden eller hindret dens omfang.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som
må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers.
Avkorting skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.
Forsikringsforetakenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp
som er fastsatt av Kongen, jf. naturskadeforsikringsloven § 3. Overstiger skaden denne grense,
må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden.
Er det tvil om:
det foreligger naturskade
det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer
betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning etter lov om Naturskadeforsikring § 1 sjette
ledd er til stede
kan sikrede eller forsikringsforetaket forelegge spørsmålet for Klagenemnda for naturskadesaker.
Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.
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SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.

7.1
7.1.1

FELLESREGLER
Skademelding m.v.
Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi forsikringsforetaket melding om skaden.
Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som
forsikringsforetaket trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. Hvis skadens omfang
eller reparasjonskostnad øker som følge av at skaden ikke meldes forsikringsforetaket omgående,
erstatter forsikringsforetaket ikke merkostnadene.
Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5.
Følgende skader skal meldes til politiet:

•

Brannskader, tyveri- og skadeverk, overfall, ran og veskenapping.
Forsikringsforetaket kan kreve at andre skader skal meldes til politiet.
Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens
organisasjonsnummer.
Forsikringsforetaket har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.1.2

Alternative oppgjørsmåter
Forsikringsforetaket kan avgjøre om skaden skal erstattes ved

•
•
•
•

kontantoppgjør
reparasjon
gjenoppførelse/gjenanskaffelse, eller
at forsikringsforetaket skaffer tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting.
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de timepriser forsikringsforetaket kan få hos sine
avtalepartnere. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes
disse med 75% av timetakst eks. mva. i henhold til forsikringsforetakets kalkyle.
Vasking, rydding, skadebegrensning og annet ikke håndverkspreget arbeid som forsikringstaker
gjør selv erstattes med kr 250 per time. Timeantallet beregnes ut fra antallet timer et firma normalt
ville brukt på jobben.
Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det forsikringsforetaket hadde måttet betale
for reparasjon eller gjenoppførelse/gjenanskaffelse.
Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør.
Ved reparasjon eller gjenoppførelse/gjenanskaffelse har forsikringsforetaket rett til å bestemme
hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.

7.1.3

Eiendomsretten til skadede ting og ting som kommer til rette
Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen.
Forsikringsforetaket har rett til å overta skadede ting.
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale
erstatningen tilbake. Sikrede må, hvis han/hun ønsker å beholde tingen gi skriftlig beskjed om
dette innen 21 dager etter at forsikringsforetaket har underrettet om at tingen har kommet til
rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen
forsikringsforetaket.

7.1.4

Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av
avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller forsikringsforetaket krever det. Bestemmelsene
om skjønn i Generelle vilkår pkt. 2 legges til grunn.

7.1.5

Forsikringsforetakets overtakelse av panterett
Er forsikringsforetaket ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer
forsikringsforetaket i panthavers rett i den utstrekning forsikringsforetaket betaler erstatning til
panthaver.
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7.2 FORSIKRINGSVERDI OG SKADEFASTSETTELSE
7.2.1

Forsikringsverdien
Forsikringsverdien beregnes etter prisene på skadedagen på grunnlag av utgiftene til

•
•

reparasjon til samme - eller i det alt vesentlige samme - stand som umiddelbart før skaden, eller
gjenanskaffelse av tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting (gjenanskaffelsesprisen),
og er begrenset til det rimeligste av de to alternativ.
Forsikringsverdien kan ikke settes høyere enn verdien beregnet etter regelen i pkt. 7.3.1-7.3.8
med fradrag av verdien etter skaden.

7.2.2

Skaden
Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme - eller i det
alt vesentlige samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff. Kostnadene beregnes etter
prisene på skadedagen. Skaden kan ikke fastsettes høyere enn forsikringsverdien før skaden
fratrukket gjenverdien etter skaden.

7.3

ERSTATNINGSBEREGNING
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov etter fradrag av
egenandel.
For poster med oppgitt sum i vilkårene, og for poster i forsikringsbeviset betegnet som
"førsterisiko", erstattes skaden inntil de oppgitte summer, men ikke høyere enn
forsikringsverdien.
Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden.
Det gjelder særskilte regler for panthaver, konkursbo, dødsbo og andre nye eiere etter at skaden
inntraff enn eiers ektefelle/samboer, se pkt. 7.4

7.3.1

Ting med samlerinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og
frimerkesamlinger o. l
Forsikringsverdien er omsetningsverdien uten fradrag.

7.3.2

Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall
Forsikringsverdien er gjenanskaffelsesprisen uten fradrag.

7.3.3

Annet innbo og løsøre

Forsikringsverdien er gjenanskaffelsesprisen med fradrag som vurderes på grunnlag av tingens
alder, slitasje, sannsynlig brukstid og anvendelighet (verdiforringelse).
7.3.4

Gjenstander anskaffet brukt
Gjenstand anskaffet ved arv, gave eller kjøpt brukt, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for
tilsvarende eller i det alt vesentlig tilsvarende, brukt gjenstand.

7.3.5

Datamaskiner, nettbrett og mobiltelefon
For skade/tap av datamaskin/-utstyr og mobiltelefon/-utstyr er erstatningen begrenset til
markedspris for tilsvarende brukt utstyr på skadedagen.
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Hvitevarer, sykkel, husholdningsapparater, varmepumpe, boblebad o.l.
Utstyr/tilbehør

Antall år uten
aldersfradrag

Aldersfradrag i %
pr år, maks 80%

Hvite og brunevarer

7 år

10%

Sykkel/-tilhenger

2 år

10%

Husholdningsapparater/maskiner

5 år

10%

Varmepumpe luft – luft, luft - vann

5 år

10%

Boblebad o.l

5 år

10%

Ved skade på del av ting, legges den skadede dels alder til grunn.

7.4

FORSIKRINGSFORETAKETS ANSVAR OVERFOR PANTHAVER, KONKURSBO, DØDSBO OG
ANDRE NYE EIERE (UNNTATT EIERS EKTEFELLE/SAMBOER ELLER LIVSARVING) ETTER AT
SKADEN INNTRAFF
Overfor panthaver og konkursbo er forsikringsforetakets ansvar begrenset til det laveste av
følgende to beløp:

•
•

forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden, og
vedkommende sin økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.
For panthaver betyr "tingen" i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet.
Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller
etter at skaden inntraff.
Overfor dødsbo og andre nye eiere (unntatt eiers ektefelle/samboer eller livsarving) etter at
skaden inntraff, begrenses forsikringsforetakets ansvar som om gjenanskaffelse ikke finner sted.
For dødsbo gjelder bestemmelsene uten hensyn til om dødsfallet skjedde før eller etter at skaden
inntraff.

7.5

EGENANDELER
I erstatningsoppgjøret fratrekkes egenandel etter reglene nedenfor.
Når det gjøres aldersfradrag iht. punktene og dette fradraget overstiger den avtalte egenandel,
trekkes ikke egenandel.
Har sikrede flere forsikrede ting i forsikringsforetaket som er berørt ved en og samme
hendelse, trekkes bare en egenandel - den høyeste.
Hvis skaden erstattes ved at forsikringsforetaket framskaffer tilsvarende - eller i det alt vesentlige
tilsvarende
- ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til forsikringsforetaket.

7.5.1

Generell egenandel
Hvis ikke annet framgår av punktene 7.3.1-7.3.8 nedenfor, forsikringsbeviset eller særvilkår, er
egenandelen kr 4 000.

7.5.2

Bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter.
Ved bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter er egenandelen kr 2 000.

7.5.3

Naturskade
Ved naturskade etter Lov om naturskadeforsikring, gjelder den egenandel som til enhver tid er
fastsatt av departementet - for tiden kr 8 000.

7.5.4

Vannskader
Har bygningen i løpet av de siste 36 måneder vært rammet av tilsvarende skade som nevnt i
pkt.4.3, økes egenandelen med kr 15 000.
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Sammenbrudd i bygning eller bygningsdel
Egenandelen er kr 4 000.

7.5.6

Tyveri av sykkel og barnevogn
Egenandelen er kr 3 000.
Hvis sykkelen er registrert i et FG godkjent sykkelregister, halveres egenandelen.

7.5.7

Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i bolig og på platetopp
Egenandelen er kr 1 500.

7.5.8

Rettshjelp
Egenandelen er kr 4 000, med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for
hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

7.5.9

Reduksjon i egenandel
Egenandelen reduseres med kr 4 000:
ved brannskade, dvs. ild som har kommet løs, hvis FG-godkjent* brannalarm var i drift på
skadetidspunktet
ved brannskade, dvs. ild som har kommet løs, som skyldes feil i det elektriske anlegget eller
tilknyttet utstyr når godkjent el-kontroll er utført. Se pkt. 6.1
ved innbruddsskade, hvis FG-godkjent* innbruddsalarm var i drift på skadetidspunktet
ved vannskade, hvis FG-godkjent* lekkasjestopper/vannalarm var i drift på skadetidspunktet
ved skade som alene rammer overspenningsvern/brannalarm/innbruddsalarm/vannalarm.
*FG = FG Skadeteknikk (www.fgsikring.no)
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8

ERSTATNINGSANSVAR

8.1

Med skade forstås skade på person eller ting.
Personskade, herunder død eller sykdom påført en annen person.
Tingskade, dvs. tap av eller fysisk skade påført annens løsøre - herunder dyr, eller fast eiendom.
Økonomisk tap som er en følge av skaden, regnes som en del av denne.

8.2

Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det
tidspunkt da første skade ble konstatert.

8.3

Forsikringssum og egenandel
Forsikringsforetakets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 5 000 000 ved hvert skadetilfelle.
Egenandelen er kr 4 000 i ethvert erstatningsoppgjør.
OMFATTER

8.4

HVILKE
SKADER
SOM
ERSTATTES

OMFATTER IKKE

Forsikringsforetaket dekker sikredes
rettslige erstatningsansvar i Norden
for skade som konstateres i
forsikringstiden i egenskap av
privatperson.
Eier, fører eller bruker av selvgående
gressklipper, snøfreser og lignende
som ikke kan oppnå en hastighet over
10 km/t, samt rullestol med hastighet
opp til 15 km/t.
Hangglider og paraglider uten motor.
Leketøysdrone under 250 gram uten
kamera/sensor.

Skade som sikrede har voldt ved
forsettlig handling eller unnlatelse, og
følger av slik skade.
Forurensning, hvis årsaken til
forurensningen ikke er plutselig og
uforutsett.
Ansvar for overføring av smittsom
sykdom mellom mennesker, uavhengig
av hvilken måte smitten finner sted.
Skade på ting ved sopp og råte eller på
grunn av langsom inntrenging av
fuktighet.
Ansvar som alene bygger på tilsagn,
avtale, kontrakt eller garanti.
Skade på ting som tilhører en annen,
men som sikrede selv, eller noen på
dennes vegne, tar hånd om til leie, lån,
bruk eller oppbevaring.
Oppreisning etter
skadeserstatningsloven, jf. § 3-5 og 3-6,
bøter o.l.
Overfor medlemmer av den sikredes
familie. Til familie regnes sikredes
ektefelle, foreldre, søsken, barn, og
deres ektefeller. Som ektefelle regnes
også person i fast samlivsform.
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.
Som eier, fører eller bruker av
motorkjøretøy eller arbeidsmaskin med
eget framdriftsmaskineri, luftfartøy
(herunder drone), registrert trav- eller
galopphest, seilbåt eller motordrevet
fartøy.
Skade på ting oppstått ved gravings-,
sprengnings-, pelings-, eller
rivingsarbeid, ras eller jordforskyvning.
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OMFATTER

OMFATTER IKKE
Som sprengning regnes også bruk av
ekspanderende masse.
Utøvelse av yrkes- eller
ervervsvirksomhet.
Ansvar som eier av annen fast eiendom
enn den som er nevnt i
forsikringsbeviset.

8.5

SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE

8.5.1

Skade som kan forventes å føre til erstatningskrav, skal meldes til forsikringsforetaket uten
ugrunnet opphold. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer).

8.5.2

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller mot forsikringsforetaket, plikter den sikrede:

•
•

Omgående å gi forsikringsforetaket alle opplysninger av betydning for sakens behandling.
På egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger forsikringsforetaket finner
nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang.

8.5.3

8.6
8.6.1
•
•
•
8.6.2

Uten forsikringsforetakets samtykke må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller
forhandle om erstatningskrav.
FORSIKRINGSFORETAKETS PLIKTER VED SKADETILFELLE
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter
forsikringsforetaket å
utrede om erstatningsansvar foreligger.
forhandle med kravstiller.
om nødvendig å prosedere saken for domstolene.
Forsikringsforetaket bærer 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
forsikringsforetaket, erstattes også.
Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles
omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken.
Er forsikringsforetaket villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon,
erstattes ikke omkostninger som senere påløper utover det som er fastsatt under pkt. 9.
Forsikringsforetaket har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Framsettes krav
om erstatning direkte til forsikringsforetaket, skal forsikringsforetaket varsle sikrede uten
ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet.
Forsikringsforetakets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede.
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9

RETTSHJELP
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000. Dersom det er tre eller flere
parter på samme side i en tvist er forsikringssummen utvidet til kr 250 000. Dette gjelder også
om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskaper, eller om den/de sikrede har
rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskaper.
Tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis. En tvist anses ikke for å være flere
tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker.
Der det er flere parter på samme side, skal det sendes en samlet oversikt til selskapet over alle
parter og hvor de er forsikret.
Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av
sikredes interesse i saken, hvis utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

OMFATTER
9.1

Hvilke
tvister

OMFATTER IKKE

når sikrede er part i tvist i egenskap av
-personlig eier av den forsikrede faste
eiendom.
-privatperson når forsikringen omfatter
innbo og løsøre i hjemmet.

Rettshjelputgifter for juridiske personer
som selskaper, dødsbo, borettslag,
andelslag, stiftelser og lignende dekkes
ikke - herunder tvist hvor nevnte
juridiske personer representerer
sikrede.

Tvisten må høre inn under de
alminnelige domstoler, jf.
domstolloven § 1, og ha oppstått mens
forsikringen var i kraft. Dersom saken
føres for særdomstol, jf. domstolloven
§ 2, men kunne vært ført for de
alminnelige domstoler, dekkes likevel
rettshjelpsutgifter.

Tvist som har sammenheng med sikredes
yrke eller erverv.

Hvis den forsikrede faste eiendom er
solgt, og forsikringen opphørte i
forbindelse med salget, dekkes likevel
tvist hvor sikrede er part i egenskap av
tidligere eier.

Tvist som har sammenheng med
separasjon, skilsmisse, barnefordeling,
samværsrett, farskap, arv, krav om
omstøtelse av gave, underholdsbidrag,
bodeling, oppløsing av det økonomiske
fellesskap etablert av samboende og
oppløsing av husstandsfellesskap, samt
skiftesaker.

Ved tvist med selger i forbindelse med
kjøp av bolig som sikrede ennå ikke har
flyttet inn i og tegnet egen forsikring
for, erstattes rettshjelpsutgifter dersom
nåværende bolig var forsikret i
selskapet på kjøpstidspunktet.

Tvist som gjelder annen fast eiendom
enn den forsikrede eiendom, herunder
tvist om fysiske feil og mangler og
avtaletvister vedrørende eiendom utenfor
Norden, som timeshareleiligheter, ferieklubber og lignende.

Tvist som alene hører inn under
namsmyndighetene, bortsett fra tvist i
husleieforhold som knytter seg til den
forsikrede faste eiendom.
Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak
hvor fordringen er ubestridt,
gjeldsforhandlingssak og sak som
gjelder konkurs- eller akkordforhandling
hvis sikrede er konkurs- eller
akkordskyldner.
Tvist i saker om personskader ved
bilansvar, før det fra motorvognens
trafikkforsikringsselskap foreligger
skriftlig avslag om å dekke sikredes
nødvendige og rimelige utgifter til
juridisk bistand før saksanlegg
Tvist som gjelder motorkjøretøy,
arbeidsmaskin med eget
framdriftsmaskineri, båt, luftfartøy,
registrert trav- eller galopphest, eller
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OMFATTER

OMFATTER IKKE
når sikrede er part i egenskap av eier,
fører eller bruker av slik. Kano, kajakk
og seilbrett anses i denne
sammenheng ikke som båt.
Hangglider og paraglider uten motor
anses i denne sammenheng ikke som
luftfartøy.
Straffesak, ærekrenkelsessak og
erstatningskrav i slike saker eller tvist
som har utspring i ulovlig handling fra
sikredes side.
Sak om erstatningsplikt etter
skadeserstatningsloven § 3-3 (visse
personlige krenkinger), § 3-5
(oppreisning) og § 3-6 (krenking av
privatlivets fred).
Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor
sikrede søker å erverve rettighet over
annen eiendom.
Tvist som gjelder offentlig
forvaltningsvedtak. Likevel dekkes
utgifter ved søksmål når den
administrative klagemulighet er fullt
utnyttet. I tilknytning til søksmål er
enhver utgift pådratt under
forvaltningsbehandlingen unntatt fra
dekning.
Rettshjelp dersom tvistegrunnlaget forelå
ved forsikringens ikrafttreden.
Tvist mellom sameiere. Likevel omfattes
tvist mellom eiere i ulike eierseksjoner i
samme sameie eller andelseiere i samme
borettslag.
Tvist om det foreligger tvist.
Tvist om advokatsalær eller utgifter til
sakkyndige.
Tvist med Eika som følge av avslag på
rettshjelpdekning.

9.2

Hvilke
utgifter

Selskapet erstatter nødvendige utgifter
til advokat, retten, sakkyndige og vitner
Utgifter til sakkyndige som ikke er
oppnevnt av retten, dekkes bare når
utgiftene på forhånd er godkjent av
selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare
ved hovedforhandling og bevisopptak.
Inngås forlik ved at sikredes krav i det
vesentlige er tatt til følge, eller etter at
sikrede ved dom har blitt tilkjent
saksomkostninger, må sikrede på
forhånd ha godkjennelse fra selskapet
hvis det skal avtales i forliket at hver av
partene skal bære sine egne
omkostninger. Uten slik godkjennelse
fra selskapet, går tilkjente
saksomkostninger i dommen til fradrag
i erstatningen.
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Idømte saksomkostninger.
Rettsgebyr i ankeinstans.
Bestemmelsen om anke gjelder også ved
bruk av andre rettsmidler.
Tilkjente saksomkostninger går til
fradrag. Likevel dekkes slike
saksomkostninger når sikrede kan
godtgjøre at motparten ikke er søkegod.
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Egenandel
Egenandelen er kr 4 000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel
for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

9.4

SKADEOPPGJØR RETTSHJELP

9.4.1

Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen i tvist som omfattes av forsikringen, må
selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen
skal skje skriftlig. Hvis advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for
særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige
forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

9.4.2

Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

9.4.3

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger
forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan
selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

9.4.4

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under
forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell
behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig
forvaltningsvedtak.
Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan
advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, kan
selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt.
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.

10

YRKESSKADEFORSIKRING
Dersom forsikringstaker i egenskap av privatperson kortvarig og tilfeldig er å betrakte som
arbeidsgiver i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring § 2a, hefter forsikringsforetaket overfor
skadelidte som etter lovens § 2b er å betrakte som arbeidstaker. Forsikringstaker plikter likevel å
tegne særskilt yrkesskadeforsikring for arbeidshjelp som ikke er tilfeldig og kortvarig når disse
etter lovens § 2b er å betrakte som arbeidstakere.
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SÆRVILKÅR
Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen

P 11 INNBO PLUSS
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen er utvidet med ”Innbo Pluss”, gjelder følgende:
Forsikringen dekker andre skader enn nevnt i punkt 4.1-4.12 i hovedvilkåret.
Samtlige ansvarsbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og unntaksbestemmelser som er nevnt ovenfor eller
i hovedvilkåret gjelder også her. Gjenstander nevnt i innbovilkåret 3.2 er ikke omfattet.
Erstatningsberegningene som omhandler skadefastsettelse og aldersfradrag foretas etter vilkårenes
Pkt. 7.2 - 7.3.
Egenandel under dette tilleggsvilkåret er kr 2 000.
OMFATTER

OMFATTER IKKE

1 Flytteforsikring
Skader på innbo inntil kr 100 000 som skyldes
en plutselig og uforutsett ytre påvirkning under
flytting til ny bolig innenfor Norge.

2 Tyveri fra privat uteareal på forsikringsstedet
(pkt. 4.5). Erstatningen er utvidet til kr 100 000.

- Skade ved flytting utført av transport-/flyttebyrå
idrettslag, foreninger o.l.
- Ripe-, gnisse-, skrapeskader under flytting
med mindre kjøretøyet har vært utsatt for
sammenstøt eller utforkjøring/velting.

- Skade på matvarer.
- Skade på penger, smykker eller verdipapirer.

3 Innbo som permanent er lagret på annet lagersted
i Norden enn angitt i forsikringsbeviset er
omfattet med inntil 10 % av valgte innbosum maks - Skade som følge av kondens/kondensvann.
kr 50 000.
- Skade som skyldes frost, fukt, sopp, råte,
bakterier, heksesot eller insekter.
4 Tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og små
elektriske kjøretøy utenfor
forsikringsstedet (pkt. 4.4)
Erstatningen er utvidet til kr 40 000 per enhet.

- Ting som er forlagt, gjenglemt, mistet o.l.
- Skade forårsaket av kjæledyr.
- Skade på kjæledyr.
- Skade på hobbyveksthus.

5 Uhellsforsikring

- Skade som følge av virusangrep på pc.

Andre skader på eiendeler utover innledningen
og punktene over, som skyldes en plutselig og
uforutsett ytre hendelse

- Skade på innsjekket bagasje.
- Skade som består i flekker, riper, avskallinger o.l
I tillegg gjelder ikke fysisk skade på:

-I bygning på forsikringsstedet inntil kr 100 000

- Fritidsbåt, samt tilbehør til denne.

-Resten av verden

- Motorkjøretøy med unntak av små
elektriske kjøretøy, samt tilbehør,
tilhengere eller campingvogn.

inntil kr 30 000

6 Nødvendige merutgifter til opphold utenfor
- Fjernstyrte biler under bruk.
hjemmet etter en erstatningsmessig
bygningsskade erstattes med ubegrenset sum, se - Luftfartøy, herunder drone.
vilkårets pkt.3.2.
- Sykkel/elsykkel under ritt/løp/konkurranse.
- Utstyr for ski-, vann- og luftsport under bruk.
Pkt. 5. uhellsforsikringen i resten av verden omfatter
ikke:
- Tyveri.
- Forsendelser per post.
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ID-TYVERISIKRING
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen omfatter innbo er Identitetstyveri inkludert
Med identitetstyveri menes situasjoner der en tredjemann, uten sikredes samtykke, benytter seg
av sikredes identitet/identifikasjonsbevis med den hensikt å begå økonomisk svindel eller annen
kriminell handling – jfr. straffelovens § 202.
Enhver handling, eller flere gjentatte sammenhengende handlinger, som oppstår som følge av et
identitetstyveri, er å betrakte som én hendelse (ett forsikringstilfelle).
Forsikringen gjelder for de som er nevnt i hovedvilkårets pkt. 1
Forsikringen gjelder for identitetstyveri som er oppstått og dokumentert i forsikringstiden.

Forsikringen omfatter
Hjelp
-Telefonassistanse fra forsikringsforetaket, i den hensikt å begrense skadeomfanget/forebygge
økonomisk tap som følge av hendelsen.
-Hjelp til å fastslå om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfang av disse. Sammen
med sikrede, bestemme og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap
blir erstattet, herunder anmodninger om kontoutdrag, stille spørsmål ved og anmelde
uregelmessigheter på kontoutdrag, avvise urettmessige pengekrav.
-Bidra til å fjerne urettmessige anmerkninger i nasjonale kredittvurderingsbaser.
Konflikter og rettssaker
-Forsikringen gir tilgang til advokat og juridisk bistand inntil 100 000 kroner ved tvister mot
angivelige kreditorer, der det foreligger et tilfelle av Identitetstyveri i henhold til definisjonen over. Forsikringen dekker både egne og idømte saksomkostninger.
Sikredes plikter
- Melde fra så snart et identitetstyveri er oppdaget.
- Fremskaffe opplysninger og dokumenter om forhold som har betydning for saken.
- Underrette kortutstedere, banker og andre det er relevant å underrette om et identitetstyveri.
- Anmelde forholdet til politiet.
- Utstede fullmakt til forsikringsforetaket dersom sikrede ønsker at forsikringsforetaket skal
kontakte kreditorer eller andre på sikredes vegne.
Skade som ikke erstattes
Identitetstyveri knyttet til sikredes yrke eller næringsvirksomhet.
Identitetstyveri som oppstår som følge av sikredes eller sikredes nærmeste families straffbare eller
grovt uaktsomme handlinger.
Økonomisk tap som følge av identitetstyveri.
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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV
- Forsikringsbeviset
- Forsikringsvilkår og særvilkår
- Generelle vilkår
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
- Det øvrige lovverk.
Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som
kan fravikes.
Forsikringsforetaket er Eika Forsikring, også nevnt som «Foretaket» i
dette vilkåret.
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DEKNINGSMATRISE – HELÅRS REISEFORSIKRING

Eika Pluss

Standard

For fullstendig oversikt henvises det til den
enkelte deknings vilkårspunkt.
Forsikringssummer i NOK.
Forsikringen må være i kraft før reisen starter.
Antall reisedager
Evakuering;
*ved krig, terror, naturkatastrofe, epidemi
*tapte feriedager v/evakuering per døgn
Reisegods;
Forsikringssum, totalt inntil
*Reisedokumenter, pass m.m.
*Penger, verdipapirer
*Effekter tilhørende arb.giver på tjenestereise
*Sykkel og sykkeltilhenger
*Tyveri fra låst skap på arbeidssted
*Andre gjenstander enn nevnt ovenfor
*Uhellsforsikring
Reisesyke, hjemtransport m.m.;
*Sykehusopphold m.m.
*Tannlegebehandling ved ulykke
*Tannbehandling utlandet v/spising m.m.
*Opphold ved legeforordnet sengeleie
*Telefonutgifter
*Hjemtransport, inkl. nødvendig ledsager
*Hjemkallelse
*Innhenting av fastlagt reiserute v/avbrudd
*Tapte feriedager v/avbrutt reise
*Utflukter/arrangementer/billetter (betalte)
*Reiseomkostninger ved avbrutt reise
*Utgifter v/avbrutt reise gr. sykdom ledsager
*Tilkallelse inntil 2 personer
*Utvidede aktiviteter
Reiseansvar
Rettshjelp
Forsinket fremmøte gr. vær/teknisk feil mm.;
*Innhenting av betalt reise og arrangement
*Overnatting v/umulig å reise videre samme dag
Forsinket fremmøte gr. sykdom;
*Innhenting av fastsatt reiserute
Forsinket avgang gr. vær/teknisk feil;
*Overnatting
Forsinket reisegods ved utreise; klær/toa-saker
Forsinket fly gr. vær/teknisk feil: ekstra komp.
Avbestilling;
*Inkl. betalte utflukter, arrangementer, billetter
*Hvis 1 i reisefølge på inntil 6 blir syk
Ulykke
*Dødsfall voksen (Merk: fra 75 år = 100 000)
*Invaliditet voksen
(fra 75-79 år = 100 000)
*Dødsfall barn
*Invaliditet barn
*Behandlingsutgifter; 5 % av sum på invaliditet
Egenandel ved skade på leiebil
Veterinærutgifter
Egenandelsfritak

Enkeltperson
per person

Familie
per person

Enkeltperson
per person

Familie
per person

77

77

77

77

Ubegrenset
2 500

Ubegrenset
2 500

Ubegrenset
1 600

Ubegrenset
1 600

Ubegrenset
20 000
10 000
10 000
40 000
5 000
40 000
6 000

Ubegrenset
20 000
10 000
40 000
5 000
40 000
6 000

40 000
20 000
6 000
10 000
10 000
5 000
15 000
-

120 000
20 000
6 000
10 000
5 000
15 000
-

Ubegrenset
10 000
1 000
Ubegrenset
5 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
3,50/km
100 000
Ubegrenset
Omfattet
15 000 000
100 000

Ubegrenset
10 000
1 000
Ubegrenset
5 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
3,50/km
Ubegrenset
Omfattet
15 000 000
100 000

Ubegrenset
10 000
1 000
Ubegrenset
5 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
1 600
10 000
3,50/km
100 000
Ubegrenset
15 000 000
100 000

Ubegrenset
10 000
1 000
Ubegrenset
5 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
3 200
10 000
3,50/km
Ubegrenset
15 000 000
100 000

Ubegrenset
Ubegrenset

Ubegrenset
Ubegrenset

Ubegrenset
6 000

Ubegrenset
20 000

20 000

50 000

20 000

50 000

6 000
6 000
5 000

20 000
6 000
10 000

6 000
6 000
-

20 000
6 000
-

Ubegrenset
Ubegrenset

Ubegrenset
Ubegrenset

50 000
-

100 000
-

300 000
700 000
Ja
Ubegrenset
2 500
Ja

500 000
700 000
150 000
700 000
Ja
Ubegrenset
2 500
Ja

300 000
400 000
Ja
Nei

300 000
300 000
50 000
500 000
Ja
Nei
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OM FORSIKRINGEN
OMFATTER

1.1
IKRAFTTREDELSE

1.2
HVEM

OMFATTER IKKE

Det framgår av forsikringsbeviset når forsikringen
trer i kraft
Forsikringen må være i kraft før reisen begynner.
Forsikringen gjelder for den/de som er nevnt i
forsikringsbeviset og som er medlem av norsk
folketrygd, har bostedsadresse i Norge, registrert i
folkeregisteret og som skal returnere til Norge etter
reisen.
Når forsikringen er tegnet for familie, gjelder den for
• Den/de som er angitt i forsikringsbeviset.
• Ektefelle eller samboer med felles adresse i
folkeregisteret, og den som har inngått registrert
partnerskap med den sikrede/forsikrede.
• Barn inntil fylte 21 år. Med barn menes:
- egne barn, også de som ikke bor hos sikrede
- adoptivbarn fra og med det tidspunkt den
faktiske omsorgen for barnet er overtatt
- fosterbarn med samme bostedsadresse som
sikrede i folkeregisteret
- barn født av surrogatmor er medforsikret fra og
med endelig utskrivelse fra sykehus etter
fødselen
- barnebarn og oldebarn inntil fylte 21 år når de
reiser sammen med sikrede dersom barnet ikke
er omfattet av annen reiseforsikring
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• Medforsikret ektefelle fra det
tidspunkt det er avsagt dom for
eller gitt bevilling til separasjon
eller skilsmisse, selv om
dommen ikke er rettskraftig
eller endelig.
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OMFATTER
1.3
HVOR

OMFATTER IKKE

Reiseforsikring
• På reiser i hele verden som starter og slutter i Norge.
• På reiser med varighet inntil 77 dager.
Det er ikke krav til overnatting.
• På yrkes-/ervervsreiser.
• Tyveri fra låst skap på arbeids-/ undervisningssted,
se pkt. 2.3
• Forsikringen kan søkes utvidet til å gjelde reiser
med varighet utover 77 dager.
Dette må gjøres før avreise fra bopel i Norge.
Spesielle gyldighetsområder gjelder for:
Ansvar
– se pkt. 4.2
Rettshjelp
– se pkt. 5.2
Ulykke
– se pkt. 8.2
Evakuering
Forsikringsforetaket erstatter, når årsaken til
evakueringen er iht. punktene uthevet nedenfor:
• nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og
opphold ved evakuering til nærmeste sikre
destinasjon eller til hjemsted i Norge maksimalt i 45
dager etter at hendelsen inntraff.
• kompensasjon for tapte feriedager som følge av en
evakuering som medfører tidligere hjemreise.
Beregnes fra og med hjemreisedag, med inntil
1 600 per døgn per sikret. Kompensasjonen betales
ut fra forhåndsbetalte utgifter til transport og losji,
forholdsmessig etter hvor mye av planlagt ferie som
ble avbrutt, i inntil 45 dager.
Krig, terrorhandling, opprør eller lignende
alvorlige forstyrrelse av den offentlige orden.
Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende
handling som fremstår å ha hatt til hensikt å
forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet
betydelig tap for å øve innflytelse på politiske,
religiøse eller andre ideologiske organer eller for å
fremkalle frykt i befolkningen. Evakueringen skal skje
i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling når
det gjelder tid og sted. Det forutsettes at området ble
ansett fredelig før innreise. Generelle vilkår pkt.1.2
fravikes.

Reiseforsikring
• På hjemmeadresse eller på arbeids-/
undervisningssted eller barnehage.
• På ekspedisjoner.
Med ekspedisjon menes reiser til
utilgjengelige områder, uten
offentlig kommunikasjon, med
dårlig infrastruktur og ofte med
behov for spesialutstyr/spesialutrustning. For
eksempel vil klatring/ trekking over
4000 m i Himalaya og lignende
områder, samt reiser til arktiske
strøk (ikke charterreiser), være
omfattet av betegnelsen
ekspedisjon.
• Ved innreise i krigsområder eller
til områder med forhøyet risiko
for krigshandlinger,
terrorhandlinger, opprør eller
lignende alvorlige f orstyrrelser
av den offentlige orden når skade
er direkte forårsaket av slik
risiko.
Streik – Lockout – Konkurs
Forsikringen omfatter ikke tap/
skade/utgifter som direkte har
sammenheng med streik, lockout
eller annen form for
arbeidskonflikt som inntreffer når
sikrede er på reise. Merutgifter
pga. konkurs er heller ikke
omfattet.
Tapt arbeidsfortjeneste
Forsikringen dekker ikke tapt
arbeidsfortjeneste uansett årsak

Naturkatastrofe på reise utenfor Norge
Med naturkatastrofe forstås jordskjelv, vulkanutbrudd
og annen katastrofe som skyldes plutselige og
voldsomme naturkrefter av en helt ekstraordinær
voldsomhet, styrke og utbredelse. Evakueringen skal
skje i henhold til stedlige myndighets eller
Utenriksdepartementets anbefaling. Generelle vilkår
pkt. 1.1 fravikes.
Epidemi som bryter ut på reise utenfor Norge
Med epidemi menes smittsom alvorlig sykdom som
sprer seg hurtig mellom mennesker. Evakueringen
skal skje i henhold til norske myndigheters
anbefaling.
1.4
BEGRENSNINGER

Sikkerhetsforskrift
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt til enhver tid
overholdes, se pkt. 9. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de
blir overholdt, kan foretakets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL §§ 4-8 og 13-9.
Sikkerhetsforskriftene gjelder for de sikrede/ forsikrede, jf. pkt.1.2.
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REISEGODS
OMFATTER

2.1
HVEM
2.2
HVOR
2.3
HVA

OMFATTER IKKE

Se pkt. 1.2

Se pkt. 1.3

Forsikringssum
Kr 40 000 for en person
Kr 120 000 for familie når to eller flere, som er
omfattet av forsikringen, reiser sammen

• Frimerker, yrkestegninger,
manuskripter og dokumenter
• Eksponert film

• Personlige eiendeler som sikrede fører med seg for
sitt personlige bruk under reise og opphold.

• Samlinger, varer, vareprøver,
verktøy og måleinstrumenter

• Reisegods er også gjenstander sikrede har leid og i
henhold til skriftlig kontrakt/leieavtale har overtatt
ansvaret for. Innsjekket reisegods er omfattet hvis
sikrede reiser sammen med transportmiddelet.
Dette gjelder ikke hvis atskillelsen bare skyldes
transportørens disponering.

• Møbler og flyttegods

• Reisedokumenter/pass og andre nødvendige
utgifter i forbindelse med tap av dette med inntil
kr 20.000 per person hvis tapet ikke dekkes på
annen måte.

• Seilbrett, surfebrett, vannscooter,
vannjet, båter, samt tilbehør til
disse som nøkler, motorer,
verktøy, reservedeler etc.

• Penger og verdipapirer med inntil kr 6.000
per skadetilfelle.

• Luftfartøy og utstyr til disse

• Effekter tilhørende arbeidsgiver med inntil
kr 10 000 per skadetilfelle når sikrede er
på tjenestereise.

• Nærings- og nytelsesmidler
• Dyr
• Gjenstander som er ført inn til Norge i
strid med gjeldende toll-/
avgiftsregler.

• Sykkel og sykkeltilhenger erstattes med til
sammen inntil kr 10 000 per skadetilfelle.
• Tyveri fra låst skap på arbeidssted eller
undervisningssted med inntil kr 5 000.
Andre gjenstander (inkl. tilbehør) enn nevnt over
erstattes med inntil kr 15 000 per gjenstand
innenfor forsikringssummen.
Samlet erstatning er i alle tilfeller begrenset til
forsikringssummen.
Sikkerhetsforskrifter, se pkt. 2.7.
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• Motorkjøretøyer, campingvogn og
tilbehør til disse som nøkler,
skiboks/bagasjeboks, verktøy,
reservedeler etc.

• Luftsportsutstyr og droner i bruk
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OMFATTER
2.4
HVILKE
SKADER

OMFATTER IKKE

Tyveri
Med tyveri menes at eiendeler sikrede har i sin
besittelse blir tatt fra sikrede, jf. straffelovens
§§ 321 og 322. At eiendeler mistes/ gjenglemmes/
kommer bort og senere beholdes av en finner, er
ikke å anse som tyveri.
Ran
jf. straffelovens §§ 327, 330 og 331.
Innbrudd
jf. straffelovens § 268
Se sikkerhetsforskrifter pkt. 2.7 og 9.1-9.3
Plutselig tap av/skade på reisegods ved:
• Skadeverk. Med skadeverk menes at en annen
person rettstridig ødelegger, skader, gjør
ubrukelig eller forspiller eiendeler sikrede har i sin
besittelse, jf. straffelovens §§ 351 og 352.
• Naturskade. Med naturskade menes skade som
direkte skyldes naturulykke som skred, storm,
flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf.
Lov om naturskadeforsikring• Trafikkuhell med motorkjøretøy, campingvogn
eller sykkel. Med trafikkuhell menes kollisjon eller
utforkjøring.
• Grunnstøting, kollisjon og kantring med båt
• Brann, nedsoting, direkte lynnedslag og
eksplosjon. Med brann menes ild som er kommet
løs.
• Inntrengning av vann eller væske i bygning.
Tap av/skade på personlig reisegods og/
eller arbeidsgivers effekter som sendes som
innsjekket bagasje, se pkt. 2.3.
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• Ting som er mistet, gjenglemt
eller kommet bort
• Skade som skyldes gjenstandens
vanlige bruk
• Mindre skade på koffert, bag,
ryggsekk, barnevogn og sykkel
som f.eks. riper, rifter, skraper
i hjørner, hull, svimerker,
hakk, avskallinger eller flekker
• Skade som bare rammer innsjekket
koffert, bag, ryggsekk, barnevogn,
hundebur etc. under transport (når
dette er transportørens ansvar)
• 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
• Økonomisk tap ut over tap av/
skade på de forsikrede gjenstander
• Skadeverk forårsaket av noen i
sikredes nærmeste familie, dvs.
ektefelle/samboer, barn, foreldre
og søsken
• Skade eller tap som skyldes
underslag/ bedrageri, jf.
straffelovens §§ 371, 372, 390
og 391
• Skade forårsaket av kjæledyr
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SKADEOPPGJØR
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Forsikredes plikter ved skadetilfeller
• Tap/skade under transport skal straks meldes transportselskapet iht. de regler som gjelder
for dette.
• Tyveri/ran skal straks meldes til politi eller reiseleder på stedet. Skade/tap fra hotell,
restaurant, flyplass o.l. skal straks meldes vedkommende hotell o.l.
• Er det oppstått tap eller skade, har sikrede/forsikrede bevisbyrden for at et
forsikringstilfelle har inntruffet.
• Skriftlig bekreftelse på at tap/skade er meldt på stedet, er viktig dokumentasjon når kravet
om erstatning etter et forsikringstilfelle fremsettes.
Skadeoppgjør og erstatningsberegning
FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.
• Sikrede skal uten ugrunnet opphold gi forsikringsforetaket opplysninger og
dokumenter som er tilgjengelige for sikrede og som forsikringsforetaket trenger for å
beregne sitt ansvar og utbetale erstatning, som f.eks. kvitteringer og garantibevis.
• Skadede gjenstander må oppbevares og på forespørsel sendes forsikringsforetaket.
• Tap/skade erstattes inntil angitt forsikringssum, men aldri ut over forsikringsverdien.
Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville ha kostet forsikringsforetaket å
gjenskaffe tilsvarende gjenstand til samme formål.
• Det gjøres fradrag for verdiforringelse ved elde, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved
beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid.
• Tap i forbindelse med en skade i form av tapt reisegods eller utgifter kan aldri kreves
erstattet med mer enn sikredes reelle økonomiske tap/utgifter. Tap som blir refundert av
andre, dekkes ikke.
• Er det tegnet flere forsikringer som dekker skaden, skal forsikringsforetaket varsles.
Forsikringsforetakenes samlede ansvar kan ikke overstige det reelle tap.
• Kan tapet kreves erstattet av andre, trer forsikringsforetaket inn i sikredes
erstatningskrav for den del av sikredes tap som er utbetalt under forsikringen.
• Når en gjenstand uten vesentlig verdiforringelse kan repareres, beholder sikrede
gjenstanden og forsikringsforetaket betaler omkostningene ved reparasjon.
• I stedet for å betale erstatning kontant, kan forsikringsforetaket velge å stille en
tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - gjenstand til disposisjon for sikrede.
• Når savnede gjenstander kommer til rette, plikter sikrede/forsikrede straks å underrette
forsikringsforetaket .
• Når savnede gjenstander kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til
å beholde gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, hvis han/hun
ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at
forsikringsforetaket har underrettet om at tingen har kommet til rette. Innen samme frist
må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen forsikringsforetaket.
• Forsikringsforetaket har rett til å kontrollere sikredes opplysninger ved henvendelse til
forretninger eller andre.
• Forsikringsforetaket har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er
avsluttet.

2.6
EGENANDEL

• Egenandel er kr 500.
• Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres dette etter fradrag av egenandel.
• Hvis skaden erstattes ved at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det alt vesentlige
tilsvarende - gjenstander, plikter sikrede å innbetale egenandelen til selskapet.
• Hvis selskapet ved samme skadetilfelle utbetaler erstatning til sikrede i henhold til flere
forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel - den største.
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• Reisegods skal holdes øye med/tas vare på, og tas med når et sted forlates.
• Reisegods skal sikres mot tyveri. Vinduer, dører og andre åpninger skal være lukket,
låst og forsvarlig sikret der du har forlatt ditt reisegods.
• Penger/verdipapirer skal du ha på/med deg, eller låse inn i fastmontert
safe/oppbevaringsboks i bygning. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende.
• Verdigjenstandene nevnt nedenfor, som ikke er i bruk, skal plasseres under lås. Ved
oppbevaring i motorvogn eller campingvogn skal disse gjenstandene oppbevares i
lukket hanskerom, separat låst bagasjerom uten vindu eller låst skiboks;
• smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall
• antikviteter, kunstgjenstander, tepper
• nasjonaldrakt, bunad, festdrakt, skinnklær og pelsverk
• GPS
• foto-/videoutstyr
• optisk utstyr
• audiovisuelt utstyr med tilbehør
• mobiltelefon/PC-/datautstyr og annet elektronisk
utstyr/tilbehør/programvare
• musikkinstrumenter, -anlegg og -utstyr
• våpen med tilbehør og ammunisjon
• sportsutstyr, herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, dykking, golf,
fallskjermhopp, kiting, hang-/paragliding
• kjøreutstyr til motorkjøretøy
• De forsikrede gjenstandene skal ikke etterlates i/på motorvogn, campingvogn, båt
eller telt om natten. Med natten menes tiden mellom kl. 00.00 og 06.00.
• De forsikrede gjenstander skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å
tåle transport.
• Transportørens bestemmelser om innhold og pakking/ merking skal overholdes.
• Penger, smykker, edelstener, edelt metall, ur, kamera-/ video-/ datautstyr,
mobiltelefon/nettbrett, radio/ TV, musikkanlegg, briller/solbriller, skjøre
gjenstander og bedervelige varer skal ikke sendes i innsjekket bagasje.
• Sykkel/sykkeltilhenger skal være forsvarlig låst/innlåst når den parkeres eller
forlates.
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REISESYKE, HJEMTRANSPORT M.M.
OMFATTER

OMFATTER IKKE

3.1
HVEM

• Se pkt. 1.2

3.2
HVOR

• Se pkt. 1.3

3.3
HVA

Nødvendige og vanlige utgifter som
den forsikrede pådrar seg under reise i
forsikringstiden ved

• Den del av utgiftene som erstattes
under norsk folketrygd eller fra annet
hold.

• ulykkesskade
• akutt sykdom eller død
• uventet akutt forverring av kronisk lidelse
Merutgifter ved hjemtransport, utsettelse/
innhenting av planlagt reise, reiseavbrudd,
tilkallelse, tannbehandling og merutgifter som
skyldes reiseledsagers sykdom e.l.
3.4.
HVILKE
SKADER

Reisesyke
Det betales bare erstatning for utgifter som
påløper før forsikrede er kommet tilbake til sitt
hjemsted i Norge.
• Sykehusopphold og behandlingsutgifter på
sykehus. Før sykehusinnleggelse, skal
Forsikringsforetaket eller SOS International
kontaktes.
• Legehonorar.
• Tannlegebehandling som er en følge av
ulykkesskade. Erstatningen omfatter de
utgifter som er nødvendige til en foreløpig
behandling av skaden. Erstatningen er til
sammen begrenset til kr 10 000 for hver
forsikret.
• Akutt tannsykdom og skade som følge
av spising dekkes med inntil kr 1 000
per skadetilfelle ved reiser i utlandet.
• Forbindingssaker og medisin foreskrevet av
lege eller tannlege.
• Fysikalsk og kiropraktisk behandling og
nødvendige reiseutgifter i den forbindelse,
etter rekvisisjon fra lege.
• Reise til og fra lege/tannlege, samt
nødvendige reiseutgifter i forbindelse med
sykehusopphold. Ved bruk av egen privatbil
refunderes reiseutgifter med kr 3,50 pr. km.
• Nødvendige og dokumenterte merutgifter til
kost og losji på hotell ved utsatt hjemreise
pga. forsikredes legeforordnede sengeleie.
• Dokumenterte og nødvendige utgifter til
telefonsamtaler med forsikringsforetaket,
sykehus og lege med inntil kr 5 000.
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• Sykdom eller lidelse som er kjent
før avreisen, og hvor det allerede
foreligger et behandlingsbehov eller
hvis komplikasjoner/forverring vil
kunne oppstå med stor grad av
sannsynlighet.
• Opphold og behandling, herunder
rekreasjons- og kuropphold, ved
private klinikker i Norden.
• Sykdom eller lidelse som er kjent før
avreisen, hvis reisen foretas for å
konsultere lege eller få behandling/
operasjon.
• Sykdom eller lidelse som er kjent før
avreisen, hvis behandling/operasjon
er planlagt/ forespeilet, men av
tidsmessige, kapasitetsmessige eller
andre grunner ikke er gjennomført.
• Utgifter som følge av komplikasjoner
under og etter avtalt operasjon/
behandling
• Fortsatt behandling i utlandet etter
eget ønske hvis det medisinsk sett er
forsvarlig med hjemtransport til Norge.
• Svangerskapsplager eller frivillig abort.
Likevel dekkes alvorlige, uventede
komplikasjoner som inntreffer før 36.
svangerskapsuke.
• Fødsel fra og med 36. s vangerskapsuke.

Forsikringsvilkår Reise
Eika Forsikring

01.01.2023

OMFATTER

OMFATTER IKKE

• Kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke
dersom dette har medført akutt psykisk
krise. Godkjennelse fra Forsikringsforetaket eller SOS International skal
innhentes på forhånd.
Hjemtransport
Kan hjemtransport skje med ordinære
transportmidler, erstatter forsikringsforetaket ekstrautgifter når det er
nødvendig å disponere ekstra sete i fly,
annen togklasse enn forutsatt, ekstra
soveplass e.l. Hvis det er nødvendig at
nærstående person, lege eller sykepleier
ledsager forsikrede, betales også de
merutgifter dette medfører. Den
behandlende leges avgjørelse om hjemtransport
må foreligge skriftlig. I ekstraordinære
tilfeller - ved alvorlig sykdom eller ulykke - kan
sykebil eller ambulansefly benyttes når det er
nødvendig. Godkjennelse fra
Forsikringsforetaket eller SOS International skal
innhentes på forhånd hvis det blir nødvendig
med hjemtransport.
Forsikringsforetaket erstatter
ekstrautgifter ved hjemtransport av
forsikrede direkte til hjemsted i Norge

• Skade oppstått under deltakelse i, eller
utøvelse av, følgende aktiviteter:
- Boksing,
kickboksing
eller
lignende
kampsport eller selvforsvarsidretter samt
trening til slik utøvelse
- Luftsportsaktiviteter (som ballongferd,
fallskjermhopping, hang-/para-/speedgliding/chuting, flygning av motorfly/ seilfly/sportsfly
eller lignende luftsportsaktiviteter
- Strikkhopping eller basehopping
- Super-G eller utfor, eller trening til slik idrett
- Motorsport med båt, vannjet,
vannscooter, bil, motorsykkel, moped,
snøscooter eller andre motorkjøretøyer
- Dykking dypere enn 40 meter med
tilførsel av luft eller pustegass, og
fridykking dypere enn 10 meter.
- På ekspedisjoner. Med ekspedisjoner menes
reiser til mer utilgjengelige områder, uten
offentlig kommunikasjon, med dårlig
infrastruktur og ofte med behov for
spesialutstyr/ spesial-utrustning; for eksempel
klatring/ trekking over 4 000 meter i Himalaya
og lignende områder, samt reiser til arktiske
strøk (ikke charterreiser).

• som er forordnet av lege, og som er nødvendig
pga. akutt sykdom eller ulykke som rammer
forsikrede under reisen.

• Skade oppstått ved frivillig deltakelse i
slagsmål eller ved utførelse av en kriminell
handling.

• når dette er nødvendig på grunn av
plutselig, alvorlig sykdom, alvorlig ulykke
eller uforutsett dødsfall i nærmeste familie
(ektefelle/samboer, barn, foreldre, søsken,
besteforeldre, oldeforeldre, barnebarn,
oldebarn, svigerforeldre, svigerbarn, svogere,
svigerinner, fosterbarn, fosterforeldre, stebarn
og steforeldre), inntruffet etter at reisen er
startet.

• Skade oppstått som følge av selvforskyldt
rus pga. inntak av alkohol, medisiner eller
narkotiske stoffer.

• på grunn av brann, naturskade, innbrudd eller
vannskade i forsikredes bopel, forretning eller
kontor som nødvendiggjør hans/hennes
nærvær, og som er inntruffet mens forsikrede
var på reise.

• Utgifter og økonomisk tap utover det som
er angitt i punktene 3.3 og 3.4.

• når sikrede har behov for blodoverføring og
dette av hensyn til smittefare bør skje i Norge.
Kompensasjon for avbrutt reise/ tapt ferie
• ved forsikredes død.
- hvis hjemreisen skjer på grunn av forhold
angitt i punktene ovenfor
- på grunn av sykehusopphold
- ved sengeleie beordret av lege. Antall
dager regnes fra tidspunktet for første
legebesøk. Skriftlig bekreftelse fra
behandlende lege på stedet må
fremlegges.
- dersom sykdom/skade ventes å vare mer enn
5 døgn, skal Forsikringsforetaket eller SOS
International kontaktes.
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• Svært alvorlig sykdom i sluttstadiet.
• Feilbehandling og/eller f eilmedisinering
• Omkostninger ved rednings-/
leteaksjoner.

• Høydesyke eller annen sykelig tilstand som
skyldes opphold i høyder over 4 000

Uten særskilt avtale svarer Forsikringsforetaket
ikke for ulykkesskade inntruffet under:
- Fjellklatring. Med fjellklatring m enes
klatring hvor det brukes
spesialutstyr/sikringsutstyr.
Is-, klippe-, grotteklatring, juving og
rappellering går under fjellklatring.
- Off-piste, big jump, heliskiing og andre
lignende skisportsaktiviteter
- Kiting
- Downhillkjøring på sykkel

Forsikringsvilkår Reise
Eika Forsikring

01.01.2023

OMFATTER

OMFATTER IKKE

Kompensasjon eller innhenting av fastlagt
reiserute (returreise) ytes kun for reiser med
varighet innenfor 77 dager. Benyttes
innhenting av fastlagt reiserute ytes ikke
kompensasjon for avbrutt reise.
Hvis to eller flere familiemedlemmer reiser
sammen, og begge/alle har reiseforsikring
i Forsikringsforetaket, erstatter foretaket
betalte reiseomkostninger for ett familiemedlem i tillegg til den som ligger på sykehus eller må oppholde seg på hotell/
leilighet.
Erstatning ytes for en så stor del av
reiseomkostningene som svarer til forholdet
mellom ubenyttede og totalt antall planlagte
reisedager innenfor forsikringstiden og er
begrenset til kr 1 600 per døgn per sikret.
Reiseomkostninger er det beløp man ifølge
kvittering har betalt for reise og opphold til og
med første sykedag, avbruddsdag, og som ikke
blir refundert på annen måte. I tillegg erstattes
betalte utflukter, arrangementer og billetter som
sikrede ikke fikk benyttet fordi reisen ble avbrutt
med inntil kr 10 000 pr. skadetilfelle.
For forsikret som reiser med egen bil, regnes
dessuten som reiseomkostninger kr 2,50 pr. km
for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det
sted hvor reisen avbrytes og retur. Selv om flere
personer må avbryte reisen, er erstatningen til
sammen begrenset til kr 2,50 pr. km.
Sykdom/skade hos reiseledsager/reisefølge
Hvis legedokumentert akutt sykdom, alvorlig
skade eller dødsfall hos forsikredes eneste
reiseledsager - eller dennes nærmeste familie
(ektefelle/samboer, barn, foreldre, søsken,
besteforeldre, oldeforeldre, barnebarn,
oldebarn, svigerforeldre, svigerbarn, svogere,
svigerinner, fosterbarn, fosterforeldre, stebarn
og steforeldre) - medfører at den planlagte
reiserute avbrytes, erstatter forsikringsforetaket nødvendige og dokumenterte
- ekstrautgifter til hotellopphold og pensjon,
- transportutgifter til innhenting av fastlagt
reiserute,
- ekstrautgifter til hjemreise,
- kompensasjon for avbrutt reise – se ovenfor
Ut over erstatning for kompensasjon er
erstatningen begrenset til kr 100 000 for hvert
skadetilfelle. Med reiseledsager forstås kun én
person som foretar hele reisen sammen med
sikrede, som ikke har felles adresse i
folkeregisteret eller er omfattet av vilkårenes
pkt. 1.2.
Godkjennelse fra Forsikringsforetaket eller SOS
International skal innhentes på forhånd hvis det
blir nødvendig å kreve slike utgifter dekket.
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Tilkallelse
Forsikringsforetaket erstatter utgifter til reise
og opphold som påføres inntil to
familiemedlemmer/ nærstående personer som
etter avtale enten med Forsikringsforetaket
eller SOS International blir tilkalt til forsikrede
pga. forsikredes alvorlige sykdom,
ulykkesskade eller død.
I tillegg til dokumenterte reiseutgifter
(maksimum økonomi-/turistklasse på fly),
erstattes oppholdsutgifter på hotell mv.

Tilkallelse
Tilkallelse når forsikrede er/blir innlagt
på sykehus/institusjon tilhørende
hjemfylket i Norge eller hvis skaden skjer
i hjemfylket.
Det er en betingelse for
forsikringsforetakets
erstatningsplikt at det ikke allerede
er truffet bestemmelse om snarlig
hjemtransport av forsikrede.

Ved forsikredes dødsfall dekkes tilkallelse for
å ledsage hjemtransport av kiste/urne eller
begravelse på stedet etter avtale med
Forsikringsforetaket eller SOS International.
Forsikringsforetaket erstatter nødvendige utgifter.
3.5
SKADEOPPGJØR

Forsikredes plikter ved skadetilfeller
• Forsikrede skal snarest søke lege, følge den foreskrevne behandling og følge legens
anvisninger når skadetilfelle er inntruffet.
• Ved sykehusopphold eller hvis utgiftene antas å overstige kr 5 000, skal forsikrede uten
ugrunnet opphold underrette Forsikringsforetaket eller SOS International.
• Forsikrede skal sørge for skriftlig bekreftelse fra behandlende lege på stedet ved
reiseavbrudd og for nødvendigheten av utgiftene som påløper i forbindelse med sykdom,
ulykkesskade eller dødsfall. Forsikrede har bevisbyrden for at forsikringstilfellet har
medført merutgifter iht. gjeldende vilkår.
• Skriftlig bekreftelse om at melding av forsikringstilfellet er inngitt, er viktig dokumentasjon
når kravet om erstatning etter et forsikringstilfelle fremsettes.
Skadeoppgjør og erstatningsberegning
• Tap i forbindelse med en skade i form av utgifter kan aldri kreves erstattet med mer
enn forsikredes reelle økonomiske utgifter. Utgifter som blir refundert av andre, dekkes
således ikke.
• Er det tegnet flere forsikringer som dekker skaden, skal forsikringsforetaket varsles.
Forsikringsforetakenes samlede ansvar kan ikke overstige de reelle utgifter.
• Kan utgifter kreves erstattet av andre, trer forsikringsforetaket inn i forsikredes
erstatningskrav for den del av forsikredes tap som er dekket av forsikringen.
• Erstatningsansvaret for en og samme sykdom/ulykkesskade som krever fortløpende
behandling, er begrenset til de første 60 døgn etter det første legebesøket.
• Forsikringsforetaket og SOS International har rett til å innhente opplysninger fra leger og
trygdeinstanser og har rett til å kunne avvise behandling og hjemtransport som er urimelig
ut fra situasjon og tilstand.

3.6
EGENANDEL

Det gjøres ikke fradrag for egenandel.

3.7
SIKKERHETSFORSKRIFT

Når forsikrede får legebehandling for sykdom eller lidelse, skal det kunne legges fram
erklæring fra forsikredes lege om at det var forsvarlig å foreta reisen og lite sannsynlig at
komplikasjon/forverring ville oppstå.
Den skadde må snarest søke lege og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg.
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REISEANSVAR
OMFATTER

OMFATTER IKKE

4.1
HVEM

• Se pkt. 1.2

4.2
HVOR

• På reiser utenfor Norden

4.3
HVA

• Erstatningsansvar den sikrede i egenskap
av privatperson etter gjeldende rett i det
enkelte land pådrar seg for skade voldt
på person eller ting i forsikringstiden,
samt følger av den samme handling som
inntreffer etter at forsikringstiden er ute.
Er skade voldt ved unnlatelse, regnes
ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den
dag den unnlatte handlingen senest måtte
ha vært foretatt om skaden skulle vært
unngått.
• Forsikringsforetakets samlede
erstatningsplikt er begrenset til
kr 15 000 000.
• Utgifter til reise hvis sikrede pålegges å
møte ved rettergang utenfor Norden.

Ansvar som sikrede pådrar seg
• i utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet
• hvis ansvaret utelukkende bygger på
tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti
• for tort og svie eller annet
erstatningsansvar av straffende karakter
som utmåles i tillegg til erstatning for
skadelidtes økonomiske tap, f.eks.
«Punitive Damages» o.l.
• overfor medlemmer av sikredes familie,
medeiere for skade på ting som eies i
fellesskap, reiseledsager, virksomhet
som disponeres av den sikrede eller som
sikrede eller dennes familie har vesentlig
eierinteresse i. Som sikredes familie regnes
ektefelle eller person i fast samlivsforhold,
foreldre, søsken, barn og deres ektefeller
• for skade på ting, herunder fast eiendom,
som tilhører en annen, men som den
sikrede selv eller noen på dennes vegne
bruker eller har i sin besittelse, også om
skade først oppstår etter at tingen er
tilbakelevert
• for forurensing av luft, vann eller grunn,
eller skade som følger herav. Med
forurensing menes også støv, støy, larm,
lukt, olje, kjemikalier o.l.
• for skade på ting som er oppstått ved
sprengning, graving, pelings-, spuntingseller rivingsarbeid, samt ved ras eller
jordutglidning, dambrudd og setning i
grunnen
• som eier av fast eiendom
• for skade på ting ved hussopp eller pga.
langsom inntrengning av fuktighet
• som eier, fører eller bruker av
motorkjøretøy eller arbeidsmaskin med
eget framdriftsmaskineri, luftfartøy
(herunder drone), registrert trav- eller
galopphest, seilbåt eller motordrevet
båt. Likevel dekkes ansvar som eier,
fører eller bruker av:
- selvgående gressklipper, snøfreser og
lignende som ikke kan oppnå en
hastighet over 10 km/t, samt rullestol
med hastighet opp til 15 km/t
- kano, kajakk og seilbrett anses ikke som
båt
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OMFATTER

OMFATTER IKKE
- hangglider og paraglider uten motor
regnes i denne sammenheng ikke som
luftfartøy
• følgene av en forsettlig, skadevoldende
handling av sikrede
• ved overføring av smittsom sykdom,
uansett på hvilken måte smitten finner
sted
• foreldrenes objektive ansvar for barns
skadeforvoldelse

4.4.
SKADEOPPGJØR

Sikredes plikter ved skadetilfeller
• Sikrede plikter på egen bekostning å utføre undersøkelser av tilgjengelig materiale og å
møte ved forhandlinger eller rettergang, ved et erstatningskrav.
• Uten forsikringsforetakets samtykke må den sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller
forhandle om erstatningskrav.
Skadeoppgjør og erstatningsberegning
• Hvis et erstatningskrav er omfattet av forsikringen, er det forsikringsforetakets ansvar å
utrede om erstatningsansvar foreligger, å forhandle med kravstilleren og om nødvendig å
prosedere saken for domstolene.
• Forsikringsforetaket bærer sine egne omkostninger ved avgjørelse av
erstatningsspørsmålet, også ut over forsikringssummen.
• Forsikringsforetaket betaler omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig
bistand valgt eller godkjent av forsikringsforetaket.
• Hvis erstatningskravet dels omfattes og dels faller utenfor forsikringen, fordeles
omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er forsikringsforetaket villig
til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svarer forsikringsforetaket
ikke for omkostninger som senere påløper.
Forsikringsforetaket har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

4.5
EGENANDEL

Kr 500

4.6
BEGRENSNINGER

• Sikkerhetsforskrift se pkt. 9
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RETTSHJELP
OMFATTER

OMFATTER IKKE

5.1
HVEM

• Se pkt. 1.2

5.2
HVOR

• På reiser utenfor Norden

5.3
HVA

• Rimelige og nødvendige utgifter til
advokat, retten, sakkyndige og vitner
når sikrede som privatperson er part
i tvist som krever juridisk bistand før
reisen er avsluttet.
• Tvisten må ha oppstått under reisen.
Dersom grunnlaget for tvisten
oppstod under reisen, dekkes også
rettshjelpsutgifter som har oppstått
etter reisens avslutning.
• Den samlede erstatning ved hver tvist er
begrenset til 100 000 kroner. Dersom
det er tre eller flere parter på samme
side i en tvist, er forsikringssummen
utvidet til 250 000 kroner. Dette gjelder
også om partene har
rettshjelpsforsikring i forskjellige
forsikringsforetak, eller om den/de
sikrede har rettshjelpdekning under flere
forsikringer i ett eller flere
forsikringsforetak.
• Tvist foreligger når et fremsatt krav er
bestridt, helt eller delvis. En tvist anses
ikke for å være flere tvister selv om
saken består av flere individuelle
spørsmål som fremmes i flere saker.
• Der det er flere parter på samme side,
skal det sendes en samlet oversikt over
alle parter og hvor de er forsikret.
• Forsikringsforetakets ansvar er under
enhver omstendighet begrenset til den
antatte økonomiske verdi av sikredes
interesse i saken, hvis utgiftene ikke er
godkjent av forsikringsforetaket på
forhånd.
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• Idømte saksomkostninger eller rettsgebyr i
ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder
også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente
saks- omkostninger går til fradrag. Likevel
dekkes slike saksomkostninger når sikrede
kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod
• Tvist som gjelder fast eiendom
• Avtaletvister om eiendom utenfor Norden, som
timeshareleiligheter, ferieklubber og lignende.
• Tvist som har sammenheng med sikredes
yrke eller erverv
• Tvist som alene hører inn under de ulike
namsmyndigheter i de ulike land
• Tvist som har sammenheng med separasjon,
skilsmisse, barnefordeling, samværsrett,
farskap, arv, krav om omstøtelse av gave,
underholdsbidrag, deling av bo, oppløsning
av husstandsfellesskap samt skiftesaker
• Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor
fordringen er ubestridt, gjeldsforhandling og
sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling hvis sikrede er konkurs- eller
akkordskyldner
• Tvist i saker om personskader ved bilansvar, før det fra motorvognens trafikkforsikringsforetak foreligger skriftlig avslag
om å dekke sikredes nødvendige
og rimelige utgifter til juridisk bistand før
saksanlegg
• Tvist som gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, båt,
luftfartøy, registrert trav- eller galopphest,
eller når sikrede er part i egenskap av eier,
fører, rytter eller bruker av slik. Kano, kajakk
og seilbrett anses i denne sammenheng ikke
som båt. Hang- og paraglider uten motor
anses i denne sammenheng ikke som
luftfartøy
• Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker, eller tvist som har utspring
i ulovlig handling fra sikredes side
• Sak om erstatningsplikt etter
skadeserstatningsloven § 3-3 (visse
personlige krenkinger), §3-5 (oppreisning) og
§3-6 (krenking av privatlivets fred)
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OMFATTER

OMFATTER IKKE
• Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak.
Likevel dekkes utgifter ved søksmål når
den administrative klagemulighet er fullt ut
utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver
utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen
unntatt fra dekning.
• Rettshjelp dersom tvistegrunnlaget forelå
ved forsikringens ikrafttreden.
• Tvist mellom sameiere

5.3
HVA

• Tvist om det foreligger tvist
• Tvist om advokatsalær eller utgifter til
sakkyndige.
• Tvist med Eika som følge av avslag på
rettshjelpdekning.
• Tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig
handling fra sikredes side

5.4
SKADEOPPGJØR

Sikredes plikter ved skadetilfeller
• Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpsdekningen, må forsikringsforetaket
underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen
skal skje skriftlig. Meldefrist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak regnes fra det
tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandlingen er fullt ut utnyttet.
• Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for
oppdraget.
• Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger
forårsaket uten rimelig grunn.
Skadeoppgjør og erstatningsberegningen
• Etter saksanlegg er forsikringsforetakets ansvar begrenset til de utgifter som etter rettens
skjønn var nødvendig for å få saken gjennomført.
• Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan forsikringsforetaket kreve
at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. Forsikringsforetaket kan kreve å bli
holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen.
Sikrede skal informere forsikringsforetaket om hvilke utgifter som er påløpt under
eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.
• Ved krav om oppgjør har forsikringsforetaket den samme rett som sikrede til å få
dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres.
Før endelig oppgjør foretas, kan forsikringsforetaket kreve dokumentasjon for at
egenandel er betalt.

5.5
EGENANDEL

Kr 500.
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FORSINKELSE
OMFATTER

6.1
HVEM

Se pkt. 1.2

6.2
HVOR

Se pkt. 1.3

6.3
HVA

OMFATTER IKKE

Forsinket fremmøte
• Når transportmidlet du sitter i, eller har planlagt å
reise med, forsinkes med 1,5 time eller mer på
grunn av
- uforutsette værforhold, teknisk/ mekanisk feil
- trafikkuhell, nødlanding
erstattes rimelige og nødvendige merutgifter til
reise/ opphold for å innhente forhåndsbetalt
reiserute. Forsinkelsen må være inntruffet, eller ha
blitt informert om, etter at du startet på transportetappen. Under dette punkt erstattes også
ubenyttede forhåndsbestilte og -betalte
arrangementer.

Forsinket fremmøte
• Utgifter som refunderes av
reisearrangør, trafikkselskap,
hotell eller lignende
• Utgifter ved flyforsinkelse,
kansellering eller overbooking
som omfattes av EU-direktiv
261/2004 og som flyselskapene
selv er erstatningsansvarlige for.

Årsaken til forsinkelsen og hvor lenge denne varte må
kunne dokumenteres.
Forsikringsforetaket erstatter inntil kr 6 000 per
person og inntil kr 20 000 per familie per skadetilfelle
for nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter
dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å
reise videre samme dag.
For innhenting av reiserute er det ingen øvre
begrensning i forsikringssum.
Forsinket frammøte pga. sykdom
• Forsikringsforetaket erstatter nødvendige og
dokumenterte merutgifter ved innhenting av en
fastsatt reiserute, når forsinkelsen skyldes akutt
sykdom eller ulykke, og reisen etter legens ordre
ikke kan fortsette etter planen.
Forsikringsforetaket erstatter inntil kr 20 000 per
person, inntil kr 50 000 per familie.
Forsinket avgang
• Hvis det offentlige forhåndsbetale transportmiddelet sikrede skal reise med ikke går til avtalt
tidspunkt, pga. værforhold eller teknisk feil med
transportmiddelet, erstatter forsikringsforetaket
nødvendige og dokumenterte merutgifter til
overnatting med kr 6 000 per person, inntil
kr 20 000 per familie per skadetilfelle. Det
forutsettes at forsinkelsen og årsaken bekreftes
skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap eller
bergingsselskap. Hvis du ikke når forhåndsbetalt
transportmiddel for videre transport, se erstatning
under punktet «Forsinket frammøte» ovenfor.
Forsinket reisegods ved utreise
Når innsjekket reisegods har ankommet minst 4
timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er
bekreftet av transportøren (PIR-rapport), refunderes
• nødvendige og dokumenterte utgifter med inntil
kr 6 000 per person for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden reisegodset er savnet.
• Ved tjenestereise refunderes inntil kr 6 000 per
person.
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Forsinket avgang
• Selskapet erstatter ikke utgifter
ved flyforsinkelse, kansellering
eller overbooking som omfattes
av EU-direktiv 261/2004 og
som flyselskapene selv er
erstatningsansvarlige for.

Forsinket reisegods ved utreise
- Denne ytelse gjelder ikke
ved forsinkelse på hjemreise
- Utgifter som refunderes av
reisearrangør, trafikkselskap, hotell eller lignende

Forsikringsvilkår Reise
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6.3
HVA, forts.

01.01.2023

• Innenfor forsikringssummen erstattes også
utgifter til leie av ski-, golf-, fiskeutstyr og
lignende når forsinkelsen omfatter slikt
utstyr.
• Innsjekket reisegods anses som tapt tidligst
21 dager etter at tapet ble meldt
transportøren.

7

AVBESTILLING
OMFATTER

OMFATTER IKKE

7.1
HVEM

Se pkt. 1.2

7.2
HVOR

Se pkt. 1.3

7.3
HVA

Forsikringen regnes fra det tidspunkt reisen/
leieforholdet er helt eller delvis betalt til planlagt
avreisetidspunkt. Det er en forutsetning at
forsikringen er i kraft før første innbetaling er
foretatt.
Forsikringstaker er selv ansvarlig for å få
tilbakebetalt den del av reisekostnadene
som iht. vilkår for reisen skal refunderes av
reisearrangør/ billettutsteder/ utleier.
• Avbestillingsutgifter som sikrede påføres
i henhold til fastlagte bestemmelser av
transportør, reisearrangør, hotell eller utleier
av hytte/rom ved avbestilling av reise eller
ferieopphold før planlagt avreise.
• Betalte utflukter, arrangementer og billetter
utenom seminarer eller kurs som sikrede ikke
får benyttet.
• Med avbestillingsutgifter menes det innbetalte
beløp jf. kvittering for reise og opphold som
ikke refunderes ved avbestilling før avreise.
Forsikringsforetaket erstatter inntil kr 50 000
per skadetilfelle for en person. Er det tegnet
forsikring for familie, erstattes inntil kr 50 000
pr. person, men maksimert til kr 100 000 per
skadetilfelle.
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Utgifter hvis
• forhold nevnt i pkt. 7.4 var kjent på
det tidspunkt forsikringen ble tegnet
• reisens hensikt bortfaller som
følge av at arrangement(er)
avlyses eller utsettes
• det oppstår en akutt forverring av
kronisk lidelse, når denne med stor
grad av sannsynlighet kan inntreffe
i forsikringstiden
• årsaken er svangerskap eller
frivillig abort. Likevel erstattes
avbestillingsutgifter som
skyldes
alvorlige, uventede komplikasjoner før
36. svangerskapsuke
• fødsel fra og med 36. svangerskapsuke
• reisen ble bestilt mot medisinsk råd
• utgiftene pådras som følge av bruk
av alkohol, narkotika, eller andre
rus- eller sovemidler.
Skatter, offentlige avgifter, gebyr ved
refusjon av skatter og avgifter og
utgåtte bonuspoeng er ikke omfattet.

Forsikringsvilkår Reise
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Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingsutgifter som skyldes:
• Akutt sykdom eller ulykkesskade, uventet, akutt forverring av kronisk lidelse, eller død
som rammer forsikrede eller forsikredes nærmeste familie (ektefelle/ samboer med
felles adresse i Folkeregisteret, barn, foreldre, søsken, besteforeldre, oldeforeldre,
barnebarn, oldebarn, svigerforeldre, svigerbarn, svogere, svigerinner, fosterbarn,
fosterforeldre, stebarn og steforeldre).
• Slik erstatning gis også når nevnte forhold rammer forsikredes eneste reiseledsager.
• Brann, naturskade, innbrudd eller vannskade i forsikredes bopel, forretning eller kontor og
som nødvendiggjør hans/hennes nærvær.
• At planlagt behandling/undersøkelse/operasjon fremskyndes/utsettes når melding om en
slik endring mottas mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato.
• At sikrede blir innkalt som jurymedlem, meddommer eller vitne i en rettssak mindre enn
14 dager før planlagt avreisedato.
• At sikrede har behov for ledsager (er i besittelse av et følgekort), så dekkes også
avbestillingsutgifter for ledsageren.
• At det på reisemålet – mindre enn 72 timer før planlagt avreise - inntreffer krig,
terror, politisk uro eller epidemi som umuliggjør innreise til området eller er i strid
med de aktuelle myndighetenes offisielle reiseråd.
• At det på reisemålet – mindre enn 72 timer før planlagt avreise – inntreffer en
naturkatastrofe som gjør reisemålet utilgjengelig, eller når naturkatastrofen
medfører at det er fare for liv og helse å oppholde seg der.

7.5
SKADEOPPGJØR

Melding om avbestilling
Straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres plikter sikrede å avbestille reise/
opphold/leieforhold der denne/dette er kjøpt og forholde seg til reisearrangørens
avbestillingsbestemmelser gjeldende for den aktuelle reisen.
Skademelding og krav til dokumentasjon
• Skade som kan gi rett til erstatning iht. forsikringsavtalen, skal uten ugrunnet opphold
meldes til forsikringsforetaket. Følgende bilag skal vedlegges skademeldingen:
- Originalbilletter. Hvis disse er levert reisearrangøren for delvis refusjon, vedlegges
bekreftelse (kreditnota eller kopi av billetten). Ved erstatningskrav må sikrede oppgi sitt
fødselsnummer (11 siffer).
- Dokumentasjon som viser hvilke kostnader som ikke erstattes av reisearrangør, samt
dokumentasjon av reisearrangementets totalpris.
- Annen dokumentasjon som kan ha betydning for behandling av erstatningskravet.
• Dokumentasjon som nevnt under, må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen
ble foretatt.
- Ved sykdom eller ulykkestilfeller. Det skal foreligge legeattest som bekrefter at sikrede
oppsøkte lege før reisens begynnelse og at avbestillingen skyldes akutt sykdom/
ulykkesskade. Det kan også stilles krav om at forholdet skal dokumenteres ved
legeattest utferdiget på særskilt skjema godkjent av Legeforeningen eller Den Norske
Reisebransjeforening.
- Ved skade på sikredes eiendom. Det må foreligge skriftlig bekreftelse for det inntrufne,
f.eks. kopi av politianmeldelse.

7.6
EGENANDEL

Kr 500
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ULYKKE
OMFATTER

8.1
HVEM

• Se pkt. 1.2

8.2
HVOR

I hele verden.

OMFATTER IKKE

Ulykkesskader som skyldes utøvelse av
yrke. Yrkesutøvelse som har form av tilsyn,
kontorarbeid, håndverk som innebærer liten grad
av fysisk aktivitet og/eller utføres uten bruk av
produksjonsmidler/ maskiner, er likevel omfattet.

Hele døgnet i forsikringsperioden,
også utenom reiser.

Yrker som i henhold til dette er omfattet, men
utøves innen offshore, sjø-/luftfart, transport,
sprengstoff /ammunisjons -fabrikk er under
enhver omstendighet unntatt.
Eksempler på yrker som ikke er omfattet:
Sjåfør, skog-/gårdbruker, snekker, maler, lager/ bygningsarbeider, elektriker og rørlegger.
8.3
HVA

Forsikringssummer
Enslig
- Fra 75år

Invaliditet
Død

Kr 400 000

Invaliditet

Kr 100 000

Død

Kr 100 000

Invaliditet

Kr 300 000

Død

Kr 300 000

Invaliditet

Kr 500 000

Død

Kr 50 000

Invaliditet

Kr 100 000

Kr 300 000

Familie
- Voksen
- Barn
- 75-79 år
Fra 80 år

Død

Kr 100 000

Kun invaliditet

Kr 100 000

• Det framgår av forsikringsbeviset hva
forsikringen omfatter.
• Kan omfatte erstatning ved død og
ved varig medisinsk invaliditet.
• Behandlingsutgifter erstattes med
inntil 5 % av forsikringssummen for
invaliditet.
8.4
HVILKE
SKADER

Ulykkesskade som rammer den
forsikrede

• Skade som følge av slagtilfelle, besvimelse eller
annen sykelig tilstand, herunder sinnssykdom
eller akutt sinnsforvirring.

Med ulykkesskade menes skade på
kroppen forårsaket ved en plutselig og
uforutsett ytre fysisk hendelse
(ulykkestilfelle) som inntreffer i
forsikringstiden

• Har sykdom eller sykelig tilstand forverret
skadens følger, svarer forsikringsforetaket bare
for den del av følgene som er forårsaket av
ulykkesskaden.
• Forsikringsforetaket svarer heller ikke for
følgende sykdommer eller sykelige tilstander
som har ført til invaliditet eller dødsfall, selv om
en ulykkesskade kan påvises som årsak:
- følgende muskel/skjelett-tilstander:
- smertetilstander i rygg og nakke, med mindre
smertene har oppstått som følge av t raumatisk/
skadebetinget brudd i ryggsøylen, eller at
ryggvirvlene har vært ute av ledd
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OMFATTER

OMFATTER IKKE

8.4 forts.
HVILKE
SKADER

-

- brudd som følge av patologisk prosess, som
for eksempel beinskjørhet
- myalgier (muskelsmerter) og andre
uspesifikke smertetilstander
- tendinitter (senebetennelse), tendinoser
(kronisk senebetennelse) og impingement
(innklemmingssyndrom)
- artritter (leddbetennelse) som ikke er
skadeutløst, men for eksempel ledd i en
belastningstilstand eller systemsykdom
- degenerative forandringer i ledd og bløtdeler
i hele kroppen, med mindre det foreligger en
klar skadebetinget artrose (evt. slitasjegikt)
hjerte-/karsykdommer og -tilstander
tretthetssyndromer
post-commotiosyndrom
psykiske lidelser

• Skade oppstått ved operasjon eller annen
behandling, med mindre den forsikrede er blitt
operert/behandlet på grunn av ulykkesskade
som forsikringsforetaket svarer for.
• Skade oppstått ved inntak av medisinske
preparater, med mindre det skjer etter
forordning fra lege som et ledd i behandling av
en erstatningsmessig ulykkesskade.
• Skade oppstått ved infeksjon etter stikk eller
bitt av insekt. Dog svarer
forsikringsforetaket for lokal sårinfeksjon
og ”blodforgiftning” oppstått på denne
måte. Andre infeksjoner svarer forsikringsforetaket bare for når det må anses å være
på det rene at årsaken er infeksjon av sår
oppstått ved ulykkesskade og at en annen
smittemåte må anses utelukket.
• Skade oppstått ved forgiftning gjennom mat,
drikke eller nytelsesmidler.
• Skade oppstått under deltakelse i, eller utøvelse
av, følgende aktiviteter:
- Boksing, kickboksing eller lignende kampsport
eller selvforsvarsidretter samt trening til slik
utøvelse,
- Luftsportsaktiviteter (som ballongferd,
fallskjermhopping, hang-/para-/speedgliding/chuting, flygning av motorfly/ seilfly/ sportsfly
eller lignende luftsports-aktiviteter,
- Strikkhopping, basehopping,
- Super-G eller utfor, eller trening til slik idrett
- Motorsport med båt, vannjet, vannscooter, bil,
motorsykkel, moped, snøscooter eller andre
motorkjøretøyer.
- Dykking dypere enn 40 meter med tilførsel av
luft eller pustegass og fridykking dypere enn
10 meter.
- På ekspedisjoner. Med ekspedisjoner menes
reiser til mer utilgjengelige områder, uten
offentlig kommunikasjon, med dårlig
infrastruktur og ofte med behov for
spesialutstyr/ spesialutrustning; for eksempel
klatring/trekking over 4 000 meter i Himalaya
og lignende områder, samt reiser til arktiske
strøk (ikke charterreiser).
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OMFATTER

OMFATTER IKKE

8.4 forts.
HVILKE
SKADER

• Skade oppstått ved frivillig deltakelse i slagsmål
eller ved utførelse av en kriminell handling.
• Skade som følge av selvforskyldt rus pga.
inntak av alkohol, medisiner eller narkotiske
stoffer.
• Skade oppstått under militærtjeneste i væpnede
styrker utenfor Norge. For piloter i militære fly
gjelder forsikringen ikke i noe tilfelle skader
inntruffet under flyging.
• Skade som skyldes påvirkning av lys eller
temperatur. Forsikringsforetaket dekker
likevel slik påvirkning når årsaken er en
nødsituasjon forsikrede ufrivillig er
kommet opp i.
• Selvmord, med mindre kravstilleren kan
sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt
sinnsforvirring forårsaket av en ytre årsak og
ikke en sinnslidelse.
• Skade oppstått som følge av forsett fra sikredes/
forsikredes side. Ved skade som skyldes grov
uaktsomhet, kan forsikringsforetakets ansvar
reduseres eller falle helt bort. Det avgjøres under
hensyn til skyldgraden og omstendighetene
forøvrig om forsikringsforetaket skal betale noe,
og i tilfelle hvor mye.
• Sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (Aids
eller andre HIV-relaterte tilstander) eller sykdom
forårsaket av Hepatitt-B-virus.
Forsikringsforetaket svarer likevel hvis smitten er
overført i forbindelse med en ulykkesskade.
• Tannskade som følge av spising.
• Deltakelse i profesjonell sport eller idrett som gir
forsikrede brutto inntekt og/eller sponsormidler
på mer enn 1 G per år (G er folketrygdens
grunnbeløp).
Uten særskilt avtale svarer forsikringsforetaket
ikke for ulykkesskade inntruffet under:
- Fjellklatring. Med fjellklatring menes klatring
hvor det brukes spesialutstyr/sikringsutstyr.
Isklatring, klippeklatring, grotteklatring,
juving og rappellering går under
fjellklatring.
- Off-piste, big-jump, heliskiing og andre
lignende skisportsaktiviteter.
- Kiting
- Downhillkjøring på sykkel.
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Plikter ved skade
• Ved skade må den skadde snarest søke lege, underkaste seg regelmessig legebehandling
og følge legens forskrifter. Den skadde plikter også å la seg undersøke av lege som
forsikringsforetaket utpeker. Hvis den skadede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan
forsikringsforetaket avvise ethvert krav om utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales
av forsikringsforetaket.
• Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den
forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling, skal det likevel
ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring
som slik behandling ville ha medført.
• Forsikringsforetaket skal underrettes om dødsfall så snart som mulig. Forsikringsforetaket
har rett til å forlange obduksjon.
Dødsfall
• Har ulykkesskaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatning. Eventuell
invaliditetserstatning som måtte være utbetalt, kommer til fradrag. Dør den sikrede av
annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfalls- eller
invaliditetserstatning. Dør den sikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff,
betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som
skaden ville ha medført om dødsfallet ikke hadde inntruffet.
Livsvarig invaliditet
• Har ulykkesskaden innen 3 år fra skadedato medført invaliditet som antas å bli livsvarig,
skal det betales invaliditetserstatning.
• For barn under 16 år er fristen 5 år. Hvis ulykkesskaden innen 3 år fra skadedato ikke har
gitt symptomer som er registrert av lege, betales ingen erstatning.
• For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet
en tilsvarende mindre del av den, fastsatt på grunnlag av Sosialdepartementets
invaliditetstabell.
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Den tabellen som var gjeldende på skadetidspunktet legges til grunn ved fastsettelsen,
med følgende utvidelser og unntak:
OMFATTER
OMFATTER IKKE
- Ved tap av synet på ett øye når syndet på det andre øyet mangler, settes
invaliditetsgraden til 100 %.

- Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden
inntraff, gir ikke rett til erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere
delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal
bestemmes.
- Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om flere lemmer eller
organer er skadet.
- Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til
invaliditetserstatning
- Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg
eller sosial stilling.
• Erstatningen forfaller til betaling når den livsvarige invaliditetsgrad kan fastsettes, likevel
tidligst ett år etter at ulykkesskaden inntraff. Er det på et tidligere tidspunkt på det
rene at forsikringsforetaket i hvert fall skal betale en del av det beløp som kreves, skal
forsikringsforetaket utbetale et tilsvarende forskudd. Endelig oppgjør kan ikke utstå
lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff - for barn under 16 år likevel 5 år.
Erstatningen skal fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den endelige.
Behandlingsutgifter

Utgifter forsikringsforetaket ikke erstatter

Gjelder bare medlemmer av norsk
folketrygd.

• Omkostninger ved rednings-/leteaksjoner,
utgifter til opphold på hotell,
rekonvalesenthjem eller lignende.

Omfatter forsikringen erstatning for
invaliditet, erstattes nødvendige utgifter
til behandling av ulykkesskaden i inntil
2 år fra skadedagen. Erstatningen for
behandlingsutgifter er begrenset til 5 %
av forsikringssummen for invaliditet, og
dekker utgifter til:
• Lege og tannlege.
• Forbindingssaker og medisin foreskrevet
av lege eller tannlege.
• Behandling og forpleining i sykehus,
samt fysikalsk og kiropraktisk
behandling foreskrevet av behandlende
lege, annen behandling skal godkjennes
av forsikringsforetaket på forhånd.
• Proteser.

• Utgifter som kan kreves dekket fra annet
hold.
• Merutgifter til opphold eller
behandling i private sykehus eller hos
privatpraktiserende leger, fysioterapeuter
og kiropraktorer uten offentlige
driftstilskudd eller andre private
behandlere.
I tillegg til unntak i pkt. 8.4, gjelder
disse begrensninger:
- Deltakelse i konkurranser godkjent av
forbund eller krets, hvor det er påbudt å
tegne egen lisensforsikring.
- Begrensningen i dette pkt. gjelder ikke for
bedriftsidrettskonkurranser.

• Reise til og fra hjemstedet innen Norge
for behandling eller forpleining som
nevnt ovenfor. Erstatningen begrenses til
utgifter ved rimeligste transport-middel
når det tas hensyn til den skadedes
tilstand.
• Kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke
dersom dette har medført akutt psykisk
krise. Behandlingen må skje innen 6
måneder og skal godkjennes av
forsikringsforetaket på forhånd.
8.6
DOKUMENTASJON

Den som vil fremme krav om dekning av slike utgifter som nevnt ovenfor, må legge fram
dokumentasjon for de utgifter som kreves erstattet.
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I erstatningsoppgjøret gjøres det ikke fradrag for egenandel.
Med unntak av:
• Ved behandlingsutgifter er egenandelen kr 1 000.
• Ved tannskade på barn under 21 år er egenandelen kr 500.

8.8
UTBETALING AV
ERSTATNING
VED DØD

• Hvis ikke annet framgår av forsikringsbeviset (begunstigelse), utbetales
forsikringssummen til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige
arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge som de er nevnt.
• En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for,
eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig
eller endelig. Registrert partner er likestilt med ektefelle.
• Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende
forhold når det av Folkeregisterets registrering av flyttedato framgår at vedkommende har
hatt samme bopel som den forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og
felles barn med den forsikrede. Hvis det på det tidspunkt ulykken inntrådte forelå forhold
som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som
samboer.
• En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk
samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke
lenger er oppfylt.

8.9
SPESIELLE
BESTEMMELSER VED
SKADE PÅ
BARN

9

9.1
HVA

• Erstatningsoppgjøret kan utstå i inntil 5 år etter at ulykkesskaden inntraff.
• Ved behandlingsutgifter for tannskade dekker forsikringen også første permanente
tannbehandling (bro, krone e.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter
skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal imidlertid foretas innen 2 år fra skadedagen på
grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.
• For barn under 16 år erstatter forsikringsforetaket skade som skyldes grov uaktsomhet

SIKKERHETSFORSKRIFTER OG FELLESBESTEMMELSER

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt til enhver
tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir
overholdt, kan forsikringsforetakets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf. FAL §§ 4-8 og
13-9.
Sikkerhetsforskriftene gjelder for de sikrede/forsikrede, jf. pkt.1.2

9.2
FORSETT

Forsikringsforetaket dekker ikke skade som sikrede/forsikrede har voldt forsettlig, jf. FAL
§§ 4-9 og 13-8.

9.3
Forsikringsforetaket dekker ikke skade som sikrede/forsikrede har voldt ved grov
GROV
uaktsomhet. Det kan, under hensyn til skyldgraden og omstendighetene forøvrig, avgjøres
UAKTSOMHET at forsikringsforetaket skal erstatte en del av skaden, jf. FAL §§ 4-9 og 13-9.
9.4
ANDRE
PERSONERS
HANDLINGER
OG UNNLATELSER

Hvis sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes handlinger
eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser
gjort av sikredes ektefelle/samboer, jf. FAL § 4-11.
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SÆRVILKÅR
Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen.
Når forsikringen er utvidet med dekning angitt i særvilkår, gjelder utvidelsen i de samme områder som
dekningen den er tilknyttet, hvis ikke annet framgår av det enkelte særvilkår.

P15
1.
HVA

REISE PLUSS
REISEGODS
1.

Erstatning for tap av/skade på sykkel og sykkeltilhenger i vilkårets pkt. 2.3 økes til
40 000 kroner til sammen per skadetilfelle.

2.

Erstatningen for penger og verdipapirer i vilkårets pkt. 2.3 økes til 10 000 kroner per
skadetilfelle.

3.

Erstatningen for øvrige enkeltgjenstander som ikke er nevnt i vilkårets pkt. 2.3 økes til
inntil 40 000 kroner per gjenstand.

4.

Ingen begrensning i samlet forsikringssum for reisegods i vilkårets pkt. 2.3.
UHELLSFORSIKRING

5.

Andre fysiske skader på personlig reisegods enn nevnt i vilkårets punkt 2.4, som skyldes
plutselig og uforutsett ytre hendelse. Hva som menes med personlig reisegods framgår av
vilkårets punkt 2.3, dog er arbeidsgivers effekter ikke omfattet av uhellsforsikring.
Skadeårsaken må være kjent og kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt. Det er en
forutsetning at den skadede gjenstanden kan fremvises på forespørsel fra Forsikringsforetaket.
Forsikringssummen er begrenset til 6 000 kroner per forsikringsår.
FORSINKELSE

6.

Når rutefly/charterfly er forsinket i mer enn 8 timer ved utreise eller ved hjemreise erstatter
forsikringsforetaket 1 000 kroner per påbegynt døgn, maks 5 000 kroner per person, maks
10 000 kroner per skadetilfelle. Et døgn varer i 24 timer fra flyets opprinnelige avreisetidspunkt. Erstatningen gis også hvis forsinkelsen skyldes tilslutningsfly som gjør at
forsinkelse ved ankomst overstiger 8 timer. Det er en betingelse for forsikringsforetakets
erstatningsplikt at forsinkelsen skyldes værforhold/teknisk feil og at den er dokumentert av
reisearrangør/ transportør.

7.

Forsinket reisegods ved tjenestereise i vilkårets pkt. 6.3 er utvidet og refunderes med inntil
8 000 kroner per person.

8.

Nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter ved forsinket fremmøte i vilkårets pkt. 6.3
er utvidet til ubegrenset sum.

AVBESTILLING
9.

Ingen begrensning i forsikringssum for avbestilling i vilkårets pkt. 7.3.

10. Ved avbestilling erstattes også avbestillingsutgifter dersom en i reisefølget (inntil 6 personer)
blir uventet og akutt syk, alvorlig skadet i en ulykke eller dør. Med reisefølge menes
personer som har kjøpt en reise sammen, med avreise samtidig og med samme reisemål.
Avbestillingsutgifter erstattes også dersom en person man er avhengige av for å reise blir
uventet og akutt syk, alvorlig skadet i ulykke eller dør. Dette kan være barnevakt, avløser etc.
REISESYKE – TAPTE FERIEDAGER
11. Kompensasjon for avbrutt reise/ tapte feriedager, jf. vilkårspunkt 3.4 (reisesyke), erstattes
med ubegrenset beløp. Tilsvarende, og med henvisning til samme vilkårspunkt, erstattes
også betalte utflukter, arrangementer og billetter som sikrede ikke fikk benyttet fordi
reisen ble avbrutt, med ubegrenset beløp.

EVAKUERING – TAPTE FERIEDAGER
12. Kompensasjon for avbrutt reise/ tapte feriedager i vilkårets punkt 1.3 (evakuering), økes til
2 500 kroner per døgn per sikret.
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P15
HVA
forts
.

REISE PLUSS, fortsettelse
ULYKKE
13. Følgende forsikringssummer for ulykke, for personer under 75 år, i vilkårets punkt 8.3 økes.
Invaliditet

Ny forsikringssum
700 000 kroner

- Voksen

Invaliditet
Død

700 000 kroner
500 000 kroner

- Barn

Invaliditet

700 000 kroner

Død

150 000 kroner

Enslig
Familie

REISESYKE/ REISEULYKKE
14. Følgende aktiviteter er dekket av forsikringen. Unntaket for disse aktivitetene i vilkårets
pkt. 3.4 og 8.4 gjelder ikke:
• Fjellklatring. Med fjellklatring menes klatring hvor det brukes spesialutstyr/
sikringsutstyr. Is-, klippe-, grotteklatring, juving og rappellering går under
fjellklatring
• Off-piste, big-jump, heliskiing og andre liknende skisportsaktiviteter
• Kiting
• Downhillkjøring på sykkel

EGENANDEL VED SKADE PÅ LEIEBIL
15. Leiebil på fritidsreiser med minst en overnatting.
Forsikringen erstatter egenandel ved skade på, eller tyveri av leiebilen, som du som leietaker
blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten med utleiefirmaet . Kravet må kunne
dokumenteres med leieavtale, skaderapport og dokumentasjon for betalt egenandel.
Forsikringen omfatter ikke egenandel ved skade på
• Bil ved kjøring utenfor offentlig eller privat vei, ved trening til eller utøvelse av motorsport
• Leasingbil, bil leid privat (privat leiekontrakt), eller bil leid via bilpool
• Leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer
• Leid eller lånt bil når egen bil er til reparasjon/ service
Dekningen i dette punkt forutsetter at den leide bilen er forsikret med kasko (CDW – Collision
Damage Waiver og TP – Theft Protection), og at egenandelen du blir holdt ansvarlig for står i
leiekontrakten.
VETERINÆRUTGIFTER
16. Forsikringen omfatter nødvendige og dokumenterte veterinærutgifter som skyldes akutt sykdom
eller ulykkesskade som inntreffer på reise utenfor Norden med inntil 2 500 kroner per
skadetilfelle.
EGENANDELSFRITAK
17. Det trekkes ingen egenandel i ordinært vilkår dersom dekningen Reise Pluss er valgt, og dette
framkommer i forsikringsbeviset.
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N75

REISE BEDRIFT
OMFATTER

1
HVEM

2
HVOR

• Forsikringen gjelder for samtlige
ansatte, ansatte innenfor klart
identifiserbare grupper, eller
navngitte ansatte, som framgår av
forsikringsbeviset. De ansatte må
være medlem av norsk folketrygd og
ha bostedsadresse i Norge, registrert
i folkeregisteret.
• Dersom dekningen ferie-/fritidsreiser er valgt gjelder den både for
den ansatte og dennes familie iht.
punkt 1.2 i vilkåret.
• Dersom dekningen ulykke er
valgt, gjelder punkt 1.2 i
vilkåret.

• Personer som ikke lenger har et
ansettelsesforhold i bedriften.
• Ulykke ved fylte 80 år.

Tjenestereiseforsikringen gjelder
• På yrkes-/ervervsreiser for den ansatte
• I hele verden
• På reiser med varighet inntil 77
dager. Det er ikke krav til
overnatting
• For utenlandsreiser som starter
og slutter i Norge
• Ved tyveri fra låst skap på
arbeidssted eller undervisningssted med inntil kr 5 000.

Reiseforsikringen gjelder ikke
• På hjemmeadresse, på arbeids-/
undervisningssted eller barnehage.
• På midlertidig utenlandsk oppholdsadresse for
norske statsborgere i utenlandstjeneste med
mindre annet er avtalt med forsikringsforetaket.
• På ekspedisjoner. Med ekspedisjon menes
reiser til mer utilgjengelige områder, uten
offentlig kommunikasjon, med dårlig
infrastruktur og ofte med behov for
spesialutstyr/ spesialutrustning og/eller over
4.000 moh. F.eks.
vil klatring/trekking i Himalaya og lignende
områder samt alle reiser til arktiske strøk
(ikke charterreiser) være omfattet av
betegnelsen ekspedisjon.
• Ved innreise i krigsområder.
• På yrkes-/ervervsreiser for familien

•
•
•
•

3
HVA

OMFATTER IKKE

Ferie-/fritidsreiseforsikringen
gjelder (kun hvis den
framkommer i forsikringsbeviset)
På ferie-/fritidsreiser
I hele verden
På reiser med varighet inntil 77
dager. Det er ikke krav til
overnatting
På utenlandsreiser som starter og
slutter i Norge.
Se punkt 1.3 i vilkåret.

Reisegods
Pkt. 2 i det ordinære reisevilkåret
gjelder med følgende tilpasninger:
Hva reisegodsforsikringen omfatter:
• Forsikringssum for effekter
tilhørende arbeidsgiver er utvidet
til å gjelde med inntil
kr 50 000 pr. skadetilfelle uansett om
sikrede er på tjenestereise eller på
feriereise
• Forsikringssummen for arbeidsgivers effekter kommer i tillegg til
forsikringssum for privat reisegods
jfr. pkt. 2.3 i vilkåret
• For arbeidsgivers effekter gjelder
ikke a l l e begrensningene i pkt. 2.3 i
vilkåret, slik at den omfatter:
• Yrkestegninger, manuskripter og
dokumenter
• varer, vareprøver, verktøy og
måleinstrumenter
• I erstatningsoppgjøret fratrekkes en
egenandel på kr 500.
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Streik – Lockout – Konkurs Forsikringen dekker
ikke tap/skade/ utgifter som direkte har sammenheng med streik, lockout eller annen form for
arbeidskonflikt som inntreffer når sikrede er på
reise. Merutgifter pga. konkurs er heller ikke
omfattet.
Tapt arbeidsfortjeneste
Forsikringen dekker ikke tapt
arbeidsfortjeneste - uansett årsak.

Hva reisegodsforsikringen ikke omfatter:
• De samme begrensninger gjelder i dette
særvilkår som i ordinært reisevilkår pkt.
2.3.

OMFATTER

OMFATTER IKKE

Ulykkesforsikringen gjelder
Dersom ulykkesforsikring er
nevnt i forsikringsbeviset,
gjelder den;
• I hele verden

Ulykkesforsikringen gjelder ikke
Når lov om yrkesskadeforsikring
gjelder

Hele døgnet i forsikringsperioden, også utenom
reiser
Avbestillingsforsikring gjelder ved
• Tjenestereiser i hele verden, som er bestilt
og betalt før avreise.
• Ferie-/fritidsreiser (dersom ferie-/fritidsreise
er nevnt i forsikringsbeviset).
• Leieforhold i hele verden.
Det er en forutsetning at forsikringen må være i
kraft før første innbetaling av reisen/ leieforholdet er foretatt. Se forøvrig pkt. 7 i
ordinære vilkår for reiseforsikring,
avbestillingsforsikring.
Remplassering ved tjenestereiser
Dersom remplassering er nevnt i
forsikringsbeviset gjelder følgende:
For tjenestereiser dekkes ordinære reiseutgifter for en annen person som må avløse
forsikrede etter erstatningsmessig hjemtransport, jf. ordinært reisevilkår pkt. 3.
Remplasseringen må skje innen 14 dager etter
at hjemtransporten har funnet sted.
I tillegg dekkes forsikredes ekstrautgifter
til returreise innen 2 måneder – til det sted
hvor oppholdet/ reisen ble avbrutt.
Uhellsforsikring
Dersom Reise Pluss er valgt og framkommer i
forsikringsbeviset, vil punkt 5 Uhellsforsikring i
særvilkår P15 Reise Pluss gjelde, og erstatningen
vil være begrenset til 6 000 kroner per ansatt
per forsikringsår.
Inn- og utmeldinger
Forsikringstaker plikter å gi forsikringsforetaket løpende informasjon om inn/utmeldinger og risikoendringer forøvrig.
Endres antall forsikrede med 10 % eller mer i
forsikringstiden, skal forsikringen endres
straks. Det samme gjelder når antall
forsikrede endres med 10 personer eller mer.

Norske statsborgere i utenlandstjeneste
Dersom forsikringstaker har ansatte som er
norske statsborgere i utenlandstjeneste er
disse forsikret under reiseforsikringen dersom
dette er spesielt anmerket i forsikringsbeviset.
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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV
-

forsikringsbeviset
forsikringsvilkår og særvilkår
Generelle vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
det øvrige lovverk med forskrifter
Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som har
bostedsadresse i Norge iht. folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd når forsikringstilfellet
inntreffer. For kollektiv ulykkesforsikring gjelder forsikringen, i tillegg til ovennevnte, for de
personer som er registret som deltaker/ elev/ medlem/ ansatt hos den som har avtalt
forsikringen.

2

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer
enn 12 måneder.
For norske statsborgere i norsk utenrikstjeneste, norsk firma eller organisasjon med virksomhet i
utlandet, studenter/au pair eller sjøfolk i utenriksfart med fast bopel i Norge, gjelder ikke
begrensningen i første avsnitt i punkt 2.

3

HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE
-

-

erstatning ved død som følge av ulykkesskade
erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade. Med livsvarig medisinsk
invaliditet menes fysisk og/ eller psykisk funksjonsnedsettelse. Denne fastsettes uten hensyn til
yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid eller fritidsinteresser etc.
Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet.
Det framgår av forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter og hvilken forsikringssum som er avtalt.

4

HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER SOM GJELDER

4.1

SELSKAPET SVARER FOR

4.1.1

Ulykkesskade som rammer den forsikrede. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket
ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse som inntreffer i forsikringstiden.

4.2

SELSKAPET SVARER IKKE FOR

4.2.1

skade som følge av slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand, herunder sinnssykdom
eller akutt sinnsforvirring. Har sykdom eller sykelig tilstand forverret skadens følger, svarer
selskapet bare for den del av følgene som er forårsaket av ulykkesskaden.

4.2.2

følgende sykdommer/tilstander dekkes ikke selv om ulykkesskade kan påvises som årsak:

4.2.2.1 Følgende muskel/skjelett-tilstander:
- smertetilstander i rygg og nakke, med mindre smertene har oppstått som følge av
traumatisk/skadebetinget brudd i ryggsøylen, eller at ryggvirvlene har vært ute av ledd
- brudd som følge av patologisk prosess, som for eksempel beinskjørhet
- myalgier (muskelsmerter) og andre uspesifikke smertetilstander
- tendinitter (senebetennelse), tendinoser (kronisk senebetennelse) og impingement
(innklemmingssyndrom)
- artritter (leddbetennelse) som ikke er skadeutløst, men for eksempel ledd i en
belastningstilstand eller systemsykdom
- degenerative forandringer i ledd og bløtdeler i hele kroppen, med mindre det foreligger en klar
skadebetinget artrose (evt. slitasjegikt)
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

Hjerte-/karsykdommer og -tilstander
Tretthetssyndromer
Post-commotiosyndrom
Psykiske lidelser
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4.2.3

skade oppstått ved operasjon eller annen behandling, med mindre den forsikrede er blitt
operert/behandlet på grunn av ulykkesskade som selskapet svarer for.

4.2.4

skade oppstått ved inntak av medisinske preparater, med mindre det skjer etter forordning fra
lege som et ledd i behandling av en erstatningsmessig ulykkesskade.

4.2.5

skade oppstått ved infeksjon etter stikk eller bitt av insekt. Dog svarer selskapet for lokal
sårinfeksjon og ”blodforgiftning” oppstått på denne måte. Andre infeksjoner svarer selskapet bare
for når det må anses å være på det rene at årsaken er infeksjon av sår oppstått ved ulykkesskade
og at en annen smittemåte må anses utelukket.

4.2.6

skade oppstått ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler.

4.2.7

skade oppstått under deltakelse i, eller utøvelse av, følgende aktiviteter:

-

boksing, kickboksing eller lignende kampsport eller selvforsvarsidretter samt trening til slik
utøvelse,
luftsportsaktiviteter (som ballongferd, fallskjermhopping, hang-/para-/speedgliding/chuting, flygning av motorfly/seilfly/sportsfly eller lignende luftsportsaktiviteter,
strikkhopping eller basehopping,
super-G eller utfor, eller trening til slik idrett,
motorsport med båt, vannjet, vannscooter, bil, motorsykkel, moped, snøscooter eller andre
motorkjøretøyer,
dykking dypere enn 40 meter med tilførsel av luft eller pustegass, og fridykking dypere enn
10 meter.
på ekspedisjoner. Med ekspedisjoner menes reiser til mer utilgjengelige områder, uten offentlig
kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og ofte med behov for spesialutstyr/spesialutrustning.
For eksempel vil klatring/trekking over 4000 m i Himalaya og lignende områder, samt reiser til
arktiske strøk (ikke charterreiser), være omfattet av betegnelsen ekspedisjon.

4.2.8

skade oppstått ved frivillig deltakelse i slagsmål eller ved utførelse av en kriminell handling.

4.2.9

skade som følge av selvforskyldt rus pga. inntak av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer.

4.2.10 skade oppstått under militærtjeneste i væpnede styrker utenfor Norge. For piloter i militære
fly gjelder forsikringen ikke i noe tilfelle skader inntruffet under flygning.
4.2.11 skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Selskapet dekker likevel slik påvirkning når
årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig er kommet opp i.
4.2.12 selvmord, med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring
forårsaket av en ytre årsak og ikke en sinnslidelse.
4.2.13 skade oppstått som følge av forsett fra sikrede/forsikredes side. Ved skade som skyldes grov
uaktsomhet, kan selskapets ansvar reduseres eller falle helt bort. Det avgjøres under hensyn til
skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor mye.
4.2.14 sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (Aids eller andre HIV-relaterte tilstander) eller sykdom
forårsaket av Hepatitt-B-virus. Selskapet svarer likevel hvis smitten er overført i forbindelse med
en ulykkesskade.
4.2.15 tannskade som følge av spising.
4.2.16 deltakelse i profesjonell sport eller idrett som gir forsikrede brutto inntekt og/eller
sponsormidler på mer enn 1 G per år (G er folketrygdens grunnbeløp).
4.3

UTEN SÆRSKILT AVTALE SVARER SELSKAPET IKKE FOR ULYKKESSKADE INNTRUFFET UNDER
deltakelse i, eller utøvelse av, følgende sports- og fritidsaktiviteter:
-

Fjellklatring. Med fjellklatring menes klatring hvor det brukes spesialutstyr/sikringsutstyr.
Isklatring, klippeklatring, grotteklatring, juving og rappellering går under fjellklatring.
off-pist, big-jump, heliskiing og andre lignende skisportsaktiviteter
kiting
downhillkjøring på sykkel
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5

SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ENDRING AV RISIKO

5.1

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt nedenfor til
enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir
overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-8 og 13-9.

5.1.1

Den skadde må snarest søke lege og følge legens forskrifter og behandlingsopplegg.

5.2

ENDRING AV RISIKO
Premien fastsettes på grunnlag av forsikredes arbeide eller yrke, inklusive bierverv. Forandring av
dette må meldes snarest til selskapet. Hvis forsikringstakeren forsømmer å gi melding som ville
betinget høyere premie, vil erstatningen bli nedsatt etter regler i FAL §13-7. Skifte av arbeidssted
fra land til offshore eller skipsfart regnes også som endring av yrke.
For kollektiv ulykkesforsikring gjelder i tillegg følgende: Endres antall forsikrede med 10 % eller
mer i forsikringstiden, skal forsikringen endres straks. Det samme gjelder når antall forsikrede
endres med 10 personer eller mer.
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SKADEOPPGJØR OG EGENANDEL
Sikkerhetsforskrift, se pkt. 5.1.1.

6.1

PLIKTER VED SKADE
-

-

6.2

Selskapet skal underrettes om dødsfall så snart som mulig. Selskapet har rett til å forlange
obduksjon.
Ved skade må den skadde snarest søke lege, la seg regelmessig bli behandlet av lege og følge
legens forskrifter. Den skadde plikter også å la seg undersøke av lege som selskapet utpeker. Hvis
den skadde ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet avvise ethvert krav om utbetaling av
erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet.
Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede
uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling, skal det likevel ved fastsettelse av
den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling ville ha
medført.
DØDSFALL
Har ulykkesskaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatning med den sum som er
nevnt i forsikringsbeviset. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være utbetalt, kommer til
fradrag. Dør den sikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales
verken dødsfalls- eller invaliditetserstatning. Dør den sikrede senere enn ett år etter at
ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den
invaliditetsgrad som skaden ville ha medført om dødsfallet ikke hadde inntruffet.

6.3

LIVSVARIG INVALIDITET
Har ulykkesskaden innen 3 år fra skadedato medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det
betales invaliditetserstatning.
For barn under 16 år er fristen 5 år. Hvis ulykkesskaden innen 3 år fra skadedato ikke har gitt
symptomer som er registrert av lege, betales ingen erstatning.
Ved 100 % invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre
del av den, fastsatt på grunnlag av tabell gitt av Sosialdepartementet. Den tabellen som var
gjeldende på skadetidspunktet, legges til grunn ved fastsettelsen, med følgende utvidelser og
unntak:
-

-

Ved tap av synet på ett øye når synet på det andre øyet mangler, settes invaliditetsgraden til
100 %.
Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir
ikke rett til erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart,
gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes.
Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om flere lemmer eller organer er
skadet.
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Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning.
Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial
stilling.
Erstatningen forfaller til betaling når den livsvarige invaliditetsgrad kan fastsettes, likevel tidligst
ett år etter at ulykkesskaden inntraff. Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at selskapet i
hvert fall skal betale en del av det beløp som kreves, skal selskapet utbetale et tilsvarende
forskudd. Endelig oppgjør kan ikke utstå lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff - for barn
under 16 år likevel 5 år. Erstatningen skal fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den
endelige.

6.4

BEHANDLINGSUTGIFTER
Gjelder bare medlemmer av norsk folketrygd.
Omfatter forsikringen erstatning for invaliditet, erstattes nødvendige utgifter til behandling av
ulykkesskaden i inntil 2 år fra skadedagen. Erstatningen for behandlingsutgifter er begrenset til
5 % av forsikringssummen for invaliditet, og dekker utgifter til

6.4.1

lege og tannlege.

6.4.2

forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege.

6.4.3

behandling og forpleining i sykehus, samt fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av
behandlende lege.

6.4.4

proteser.

6.4.5

reise til og fra hjemstedet innen Norge for behandling eller forpleining som nevnt under pkt.6.4.1
og 6.4.3.
Erstatningen begrenses til utgifter ved rimeligste transportmiddel når det tas hensyn til den
skaddes tilstand.

6.4.6

kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke dersom dette har medført akutt psykisk krise.
Behandlingen må skje innen 6 måneder og skal godkjennes av selskapet på forhånd.

6.5

UTGIFTER SELSKAPET IKKE DEKKER

6.5.1

Omkostninger ved rednings-/leteaksjoner, utgifter til opphold på hotell, rekonvalesent-hjem eller
lignende.

6.5.2

Utgifter som kan kreves dekket fra annet hold.

6.5.3

Merutgifter til opphold eller behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger,
fysioterapeuter og kiropraktorer uten offentlige driftstilskudd.

6.5.4

I tillegg til unntak i pkt.4.2.7 og 4.2.16, gjelder disse begrensninger:
Deltakelse i konkurranser godkjent av forbund eller krets, hvor det er påbudt å tegne egen
lisensforsikring.
Begrensningen i dette pkt. gjelder ikke for bedriftsidrettskonkurranser.

6.6

DOKUMENTASJON
Den som vil fremme krav om dekning av slike utgifter som nevnt ovenfor, må legge fram en
legitimert oppgave over de utgifter som kreves erstattet.

6.7

EGENANDEL
Egenandelen ved erstatning for behandlingsutgifter er kr 1.000.
Ved tannskade på barn under 20 år er egenandelen kr 500.
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UTBETALING AV ERSTATNING VED DØD
Hvis ikke annet framgår av forsikringsbeviset (begunstigelse), utbetales forsikringssummen til
ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er
begunstiget i den rekkefølge som de er nevnt.
For kollektiv ulykke utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer, livsarvinger,
testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge som de
er nevnt.
En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt
bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Registrert partner er likestilt med ektefelle.
Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold
når det av Folkeregisterets registrering av flyttedato framgår at vedkommende har hatt samme
bopel som den forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med den
forsikrede. Hvis det på det tidspunkt ulykken inntrådte forelå forhold som var til hinder for at
lovlig ekteskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.
En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk
samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er
oppfylt.

6.9

SPESIELLE BESTEMMELSER VED FORSIKRING PÅ BARN
Forsikringssum ved død er inkludert med 50 000 kroner for hvert barn som er forsikret.
Bestemmelsene i avsnittet nedenfor gjelder ikke for forsikringene Eika Pluss, Ung i Norge,
Ung Familie, Bondens ulykke eller Kollektiv ulykke:
For barn fornyes forsikringen frem til første hovedforfall etter fylte 20 år. Etter fylte 20 år gjøres den
om til student/skoleungdom.
Når det er tegnet forsikring for minst ett barn i familien - spesifisert med navn og egen
forsikringssum i forsikringsbeviset - dekker selskapet automatisk en ulykkesforsikring for nye
barn inntil fylte ett år med forsikringssum 500 000 kroner ved invaliditet. Forsikringen omfatter
ikke skade inntruffet under fødselen.

6.9.1

Erstatningsoppgjøret kan utstå i inntil 5 år etter at ulykkesskaden inntraff.

6.9.2

Ved behandlingsutgifter for tannskade dekker forsikringen også første permanente
tannbehandling (bro, krone e.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen.
Oppgjør for slike utgifter skal imidlertid foretas innen 2 år fra skadedagen på grunnlag av
omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.
Begrensningene i pkt. 6.4 og 6.5 gjelder også ved erstatning av denne type skader.

6.9.3

For barn under 16 år dekker selskapet skade som skyldes grov uaktsomhet.
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SÆRVILKÅR
Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen

U20

Kollektiv ulykkesforsikring
Forsikringstaker plikter å gi selskapet løpende informasjon om inn-/utmeldinger og
risikoendringer for øvrig.
Endres antall forsikrede med 10 % eller mer i forsikringstiden, skal forsikringen endres
straks. Det samme gjelder når antall forsikrede endres med 10 personer eller mer.
Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap i ordningen, med mindre det
framkommer andre opplysninger i forsikringsbeviset.
Forsikringssummen reguleres i tråd med G (folketrygdens grunnbeløp), og blir regulert årlig.
Personer som er fylt 75 år eller er eldre, har reduserte forsikringssummer. Disse
framkommer i forsikringsbeviset.
Ved skade beregnes erstatning etter forsikringssummen på skadetidspunktet.

U25

Skoleelever, barn i barnehage og lignende
Hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset, dekker selskapet ulykkesskade som
rammer elevene/barna mens de, under skolens eller barnehagens ledelse, deltar i
undervisning, på ekskursjoner, reiser, stevner o.l., samt i friminuttene og på direkte
vei til og fra skolen eller barnehagen.
Når det er angitt i forsikringsbeviset, dekker forsikringen også påmeldte elever/barn fra 1. til
og med 4. klasse innenfor skolefritidsordninger, mellom kl. 0700 og 1700 på hverdager.
Bestemmelsene i punkt 6.9 gjelder også for dette særvilkår.

U26

Hjelpekorps og lignende
Selskapet dekker ulykkesskade som oppstår under tjeneste, dvs. øvelser og utrykninger,
samt på direkte vei til og fra tjenesten. Forsikringen gjelder ikke under krigstilstand og
mobilisering.
Bestemmelsene i punkt 6.4, 6.5 og 6.9 gjelder også for dette særvilkår.

U27

Idrettslag, klubber og lignende
Forsikringen gjelder for:
medlemmer av idrettslaget/klubben som ikke er dekket under forbundets/særforbundets
forsikringsordninger, dvs. styre- og utvalgsmedlemmer, støttemedlemmer/ passive
medlemmer, foreldregrupper etc., og dekker:

-

ulykkesskade (se pkt. 4.1.1 og 4.2) som inntreffer under utøvelse av aktiviteter
organisert av idrettslaget/klubben. Slike aktiviteter kan være dugnader, loddsalg,
kiosksalg og andre inntektsbringende tiltak o.a. som utføres av denne gruppen
medlemmer.
Forsikringen dekker ikke:

-

Medlemmer av idrettslaget/klubben som er dekket av forsikring knyttet til lisens.
Medlemmer av idrettslaget/klubben som er aktive utøvere av den idrett
laget/klubben representerer.
Bestemmelsene i punkt 6.4, 6.5 og 6.9 gjelder også for dette særvilkår.
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U28

Andre lag og foreninger
Selskapet dekker ulykkesskade som inntreffer på direkte vei til og fra, samt under møter,
turer, leirer, stevner, forestillinger, øvelser, reiser og lignende i lagets og foreningens regi.
Bestemmelsene i punkt 6.4, 6.5 og 6.9 gjelder også for dette særvilkår.

U30 Bondens ulykkesforsikring
Forsikringen gjelder for sikrede nevnt i forsikringsbeviset
Er barn omfattet av forsikringen opphører forsikringen ved første hovedforfall etter fylte
20 år. Med barn menes:
-

egne barn, også de som ikke bor hos sikrede
adoptivbarn fra og med det tidspunkt den faktiske omsorgen for barnet er overtatt
fosterbarn med samme bostedsadresse som sikrede i folkeregistret
barn født av surrogatmor er medforsikret fra og med endelig utskrivelse fra
sykehus etter fødselen.
Etter fylte 75 år reduseres forsikringssummen.
Forsikringssummene framkommer av forsikringsbeviset.
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Forsikringsbeviset
Forsikringsvilkår
Generelle vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
Det øvrige lovverk

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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OMFATTER
1.

HVEM

• den som er angitt i forsikringsbeviset.
• ektefelle, partner, samboer og andre
medlemmer av den faste husstand
med felles adresse i Folkeregisteret.
Fosterbarn regnes som medlem av
den faste husstand. Bokollektiv o.l.
regnes ikke som en husstand.

OMFATTER IKKE
Fordel for tredjepersons
rettigheter i løsøre. FAL § 7-3,
tredje ledd er fraveket.

2.

HVOR

I hele verden.

3.

HVA

De gjenstander som er angitt i
forsikringsbeviset.

Gjenstander som er ført inn til
Norge i strid med gjeldende
toll-/avgiftsregler.

4.

HVILKE
SKADER

Tap av og alle skader på de forsikrede
gjenstander som inntreffer ved
plutselig og uforutsett ytre årsak,
bortsett fra de som er nevnt under
«omfatter ikke».

Skader som:

Spesielle bestemmelser vedrørende
sykkel, se punkt 5.

• skyldes slitasje, gradvis
forringelse, feil eller mangel
ved gjenstanden, unormal
bruk eller uforsvarlig
belastning
• skyldes insekter eller mark
• oppstår under utleie

5.

SYKKEL

Skade og tyveri erstattes inntil valgt
forsikringssum, bortsett fra tyveri av
låst sykkel utendørs som erstattes
med inntil kr 40 000.

Skade på karbonhjul som
følge av kollisjon,
utforkjøring, velt eller
bruddskader alene.
Skade på el-motor for sykler
med elektrisk hjelpemotor.
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6.

EIKA PLUSS

Det fremkommer av
forsikringsbeviset om Eika Pluss er
valgt.
Forsikringen dekker uspesifiserte
verdigjenstander som man naturlig
tar med seg ut av boligen.
Forsikringssum inntil kr 30.000 per
skadetilfelle, inntil to ganger per
forsikringsår.

7.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Motorkjøretøy samt tilbehør,
tilhengere eller
campingvogn, båt, båtmotor,
sykkel, hvitevarer, møbler,
utemøbler, grill,
robotgressklipper, dyr,
flyttegods, penger og ting
som er lånt/leid eller
utlånt/utleid.
Forsikringen dekker heller
ikke gjenstander som er ført
inn til Norge i strid med
gjeldende toll-/avgiftsregler.

•

Reparasjon, rensing og restaurering skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

•

Sykkel/sykkeltilhenger/batteri til elsykkel skal være forsvarlig
låst/innlåst når sykkelen parkeres eller forlates.

•

De forsikrede gjenstander skal være tilstrekkelig og
hensiktsmessig emballert for å tåle transport.

•

Transportørens bestemmelser om innhold og pakking/ merking
skal overholdes.

•

Ved oppbevari ng i motorvogn eller campingvogn skal
gjenstandene oppbevares i lukket hanskerom, separat låst
bagasjerom uten vindu eller låst skiboks. Vinduer, dører og andre
åpninger skal være lukket, låst og forsvarlig sikret.

Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle
bort eller bli redusert, jf. FAL § 4-8.
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8.

SKADEOPPGJØR

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.
HVORDAN MELDE SKADE
Når skade er inntruffet skal sikrede snarest gi selskapet melding om
skaden. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som
selskapet trenger.
Hvis skadens omfang eller reparasjonskostnad øker som følge av at skaden
ikke meldes selskapet omgående, erstattes ikke merkostnadene.
Det gjelder spesielle regler om foreldelse, se Generelle vilkår pkt. 5.
FORSIKRINGSVERDI
Forsikringsverdien settes til nypris for tilsvarende gjenstand med fradrag
for verdiforringelse på grunn av
• manglende modernitet/anvendelighet for eieren.
• redusert bruksverdi for eieren.
• at tingen er defekt.
• elde og bruk. Det blir tatt hensyn til tingens sannsynlige brukstid.
Fradraget blir gjort for den del av verdiforringelsen som overstiger 20 %.
FORSIKRINGSSUM
Alle poster i forsikringsbeviset er forsikret på førsterisikovilkår. De
forsikrede gjenstander er dermed forsikret inntil angitt forsikringssum,
men ikke høyere enn forsikringsverdien.
ERSTATNINGSBEREGNING
Skaden settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å utbedre
gjenstanden til samme - eller i det vesentlige samme - stand som
umiddelbart før skaden inntraff.
Kan gjenstanden ikke repareres til samme - eller i det vesentlige samme stand som før, settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av
gjenverdi.
I skadebeløpet inngår forundersøkelser og reparasjon.
UTBETALING AV ERSTATNING
Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon,
gjenoppføring, gjenanskaffelse av skadet gjenstand etter fremlagte
kvitteringer, eller på et beløp fastsatt ved avtale eller basert på skjønn.
Selskapet kan velge å utbetale erstatning kontant, eller å dekke påløpte
utgifter i forbindelse med utbedring/gjenanskaffelse.

5

Forsikringsvilkår Verdigjenstand
Eika Forsikring

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved
• reparasjon
• gjenanskaffelse, eller
• at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand.
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse har selskapet rett til å bestemme hvilken
reparatør eller leverandør som skal benyttes.
Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser
er avsluttet.
Når selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra
de erstattede gjenstander fri for heftelser.
TING SOM KOMMER TIL RETTE
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å
beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, hvis
han/hun ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21
dager etter at selskapet har underrettet om at tingen har kommet til rette.
Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall
tilfaller tingen selskapet.
SKJØNN
Skadeansettelse og forsikringsverdi blir avgjort ved skjønn hvis den sikrede
eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår
pkt.2 blir i så fall lagt til grunn.
9.

FORSETT

Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke
ansvarlig, jf. FAL §§ 4-9 og 13-8.

10. GROV
UAKTSOMHET

Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle bort, jf. FAL § 4-9.

11. ANDRE
PERSONERS
HANDLINGER
OG
UNNLATELSER

Handlinger eller unnlatelse fra sikredes ektefelle/samboer, eller personer
som bor sammen med sikrede, får samme virkning for sikredes rettigheter
etter forsikringen som om handlingene eller unnlatelsene var foretatt av
sikrede selv, jf. FAL § 4-11.

12. EGENANDEL

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1 000 ved privatbruk
og kr 5 000 ved næring/yrkesbruk.
Skal erstatningen avkortes/reduseres, gjøres dette etter fradrag av
egenandel.
Hvis skaden erstattes ved at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det alt
vesentlige tilsvarende - gjenstander, plikter sikrede å innbetale egenandelen
til selskapet.
Hvis selskapet ved samme skadetilfelle utbetaler erstatning til sikrede i
henhold til flere forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel - den største.
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