CL/2018/10

Codan Forsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Selskap: Codan Forsikring
FForsikringForsikring

Produkt: Reiseforsikring

Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for reiseforsikringen. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke
begrensninger som gjelder finner du i forsikringsvilkårene. Det er alltid de fullstendige vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og
oss som til enhver tid gjelder.
Hvilken form for forsikring er dette?
En reiseforsikring gjelder på reiser i hele verden inntil avtalt antall dagers varighet. Den gjelder fra du forlater hjemmet, enten du
skal på en kort tur eller en lengre reise. Reiseforsikringen kan gjelde for både fritidsreiser og tjenestereiser.
Tjenestereiseforsikringen gjelder for deg som forsikringstaker/ansatt. Fritidsreiseforsikringen inkluderer i tillegg ektefelle /samboer
og barn under 21 år.
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Reisesyke, inntil avtalt forsikringssum.
Dekker utgifter om du rammes av akutt sykdom eller
ulykkesskade under reise.
Hjemtransport, ubegrenset sum.
Dekker syketransport til medisinsk behandling eller
hjemtransport til Norge.
Tilkallelse, inntil kr 100 000.
Blir du alvorlig syk eller skadet under reise, dekker vi etter
avtale utgifter til reise og opphold for inntil to
familiemedlemmer. Dette gjelder også ved død.
Reisegods, inntil avtalt forsikringssum.
Dekker tapt eller skadet personlig reisegods, eller
eiendeler til eget bruk under reise.
Innhenting reiserute, inntil kr 25 000 per person/kr 50 000
familie.
Hvis du uforskyldt blir forsinket og kommer for sent til
planlagt avreise, dekkes dokumenterte merutgifter.
Reiseavbrudd, inntil avtalt forsikringssum.
Dersom reisen blir avbrutt tidligere som følge av for
eksempel hjemkallelse eller sykdom som fører til
sengeleie.
Reiseansvar, inntil kr 10 000 000.
Dekker erstatningsansvar for ting eller personskade du
som privatperson kan pådra deg på reise utenfor Norden.
Rettshjelp, inntil kr 50 000.
Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du som
privatperson blir part i en tvist under reise utenfor Norden.
Avbestilling, inntil avtalt forsikringssum.
Refusjon ved avbestilling av reise eller opphold foretatt før
avreisetidspunkt eller begynnelsestidspunkt. Gjelder ved
akutt sykdom eller ulykkesskade attestert av lege.
Evakuering, inntil avtalt forsikringssum.
Utgifter ved evakuering hjem eller nærmeste sikre
destinasjon ved krig/krigsrisiko, terror, naturkatastrofer
eller epidemi.

Tilleggsforsikring – Ulykke
✓ Ulykke voksen, invaliditet/død, inntil avtalt forsikringssum.
Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for
personer over 18 år.
✓ Ulykke barn, invaliditet/død, inntil avtalt forsikringssum.
Erstatning ved ulykke som fører til invaliditet/død for
personer under 18 år.

Du kan velge mellom Reise og Reise Pluss
Reise Pluss er en tilleggsforsikring som inneholder flere dekninger
som:
✓ ID-tyveri som har oppstått på reise.
✓ Juridiske kostnader opp til kr 150 000.
✓ Lås- og nøkkelforsikring inntil kr 5 000.
✓ Akutte kostnader for fagmann til å ta seg inn i bopel eller
forsikret kjøretøy dersom sikrede på grunn av tyveri, ran,
overfall eller på grunn av annen plutselig hendelse mister sine
nøkler til sikredes permanente bopel eller kjøretøy.
✓ Overbooking
Fly: Blir sikrede nektet innsjekking innenfor innsjekkingstiden,
før avgang på et forhåndsbestilt fly på grunn av overbooking,
kan erstatning bli utbetalt for eksempelvis merkostnader til
diett, hotellopphold, ekstrakostnader til oppgradering av
billett.
Hotellrom: Hvis sikrede ikke kan benytte forhåndsbestilt
hotellrom som følge av overbooking, gis det erstatning for
rimelige merkostnader inntil kr 3 000.
✓ Forsinket bagasje etter 24 timer.
✓ Egenandelsforsikring
Innbo- og villa: dersom det inntreffer en erstatningsmessig
skade i boligen mens du er på reise, dekkes egenandelen med
inntil kr 10 000.
✓ Bil: dersom det inntreffer en erstatningsmessig skade på bilen
mens du er på reise, dekkes egenandelen med inntil kr
10 000. Forutsatt at bilen ikke er i bruk og parkert ved bopel
eller betalt parkeringsplass.
✓ Helseassistanse – medisinsk behandling etter hjemkomst.

Hva dekkes ikke?
Generelt
× Skader som skjer på arbeids-/undervisningssted.
× Skader som skjer i hjemmet eller midlertidige bosted.
× Skader som skjer i barnehagen, på skole/skolefritidsordning
eller lignende.
× Ekspedisjoner og lignende reiser.
× Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor
Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til
gjeldende regelverk.

×

Utover dette er det i tillegg spesifiserte unntak og
begrensninger knyttet til de ulike dekningene, som
fremkommer i produktvilkårene.

Hvordan avslutter jeg forsikringen?
Forsikringen avtales for et år av gangen.

Er der noen begrensninger i dekningen?
Når og hvordan betaler jeg?
!
!

For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett,
kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet.
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke
følger våre sikkerhetsforskrifter eller ansvarsbegrensninger,
som for eksempel at avtalte sikkerhetstiltak, som det er gitt
rabatt for eller som har vært en forutsetning for avtalen,
ikke er oppfylt.

Forsikringen betales årlig eller etter annen avtale til den dato som
fremkommer i fakturaen.

Hvor er jeg dekket?
✓
✓

På reiser i hele verden.
Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet uavhengig om du er
på reise eller hjemme.

Spesielle gyldighetsområder
✓ Reiseansvar gjelder utenfor Norden.
✓ Rettshjelp gjelder utenfor Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•

•
•
•

At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål
ved avtaleinngåelse.
At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og
begrense skade.
At du ved en skade straks anmelder denne.
At du ved tyveri, overfall, ran og skadeverk melder i fra til
politiet.
At du ved sykdom eller ulykke snarest søker lege og følger
dennes anvisning om behandling.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og
løper for et år av gangen.

Format: © European Union, 2017

