i Reise- og avbestillingsforsikring
SAS Eurobonus World Mastercard Premium

Vilkår for forsikringen
Hovedvilkår
RK101

Reise- og avbestillingsforsikring
Hvilken dekning du har fremkommer av ditt forsikringsbevis

SK108
SK118

Remplassering
Verdigjenstander kjøpt på reise

Tilleggsvilkår
R111

Erstatningsregler for reise
Erstatningsregler for forsikringen ved en reiseskade

U110

Ulykke – felles bestemmelser
Felles bestemmelser for ulykkesforsikring

U111

Erstatningsregler for ulykkesforsikring
Erstatningsregler for forsikringen ved en ulykkesskade

F102

Privatansvar
Tilleggsvilkår for privatansvar

F110

Generelle vilkår
Generelle vilkår for våre forsikringer

Til våre sikrede
Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Husk å se over ditt forsikringsbevis
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og begrense skade.

I forsikringsavtalen inngår følgende:
•
Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner
og særvilkår.
•
Forsikringsvilkårene
Selskapets Generelle vilkår
•
Avtalevilkår tilknyttet forsikringsavtalen Forsikringsavtaleloven av
16. juni 1989 (FAL) og andre lover så langt disse ikke er fraveket i
vilkårene. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran
forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene
gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
Forsikringen er dekket i Codan Forsikring A/S som i Norge representeres
av Codan Forsikring NUF, postboks 523 Skøyen, N-0214 Oslo.

Samboer
Den som lever sammen med forsikringstaker i et ekteskapslignende
forhold og har samme bostedsadresse i Norge, registrert i
Folkeregisteret.
Nærmeste familie
Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn og barnebarn,
foreldre og besteforeldre, søsken, svigerforeldre, svigerbarn, svoger,
svigerinne, niese og nevø.
Eneste reiseledsager
Som eneste reiseledsager regnes den person som enten er påført samme
reisebevis eller billett som den sikrede, eller som har inntegnet seg til
reisen sammen med denne i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap.

Codan Forsikring NUF benevnes heretter som selskapet.

Definisjoner
Noen ord og uttrykk som brukes i forbindelse med forsikringen er definert
nedenfor. Disse definisjonene er en del av vilkårene.
Forsikringstaker
Den som inngår forsikringsavtale med oss.
Sikrede
Den som etter forsikringsavtalen i skadeforsikring vil ha krav på erstatning
eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis
erstatningsansvar er dekket.
Forsikrede
Den persons liv og helse forsikringen er knyttet til.

Dokumenter som må medbringes på
reisen
Gyldig reiseforsikringsbevis bør alltid medbringes på reisen.
Reiseforsikringsbeviset er dokumentasjon for forsikringens sykedel og
vises uoppfordret til behandlende lege/sykehus ved eventuell
akuttsykdom eller ulykke.
Beviset inneholder også kontaktinformasjon til SOS International.
Ved reise til EØS land, må også Europeisk helsetrygdkort fra folketrygden
medbringes for å oppnå rett til dekning av utgifter til medisinsk. Du kan
bestille Europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no, eller ved å ringe
800HELSE (800 43 573).

Forsikringsgiver
Forsikringsgiver er Codan Forsikring NUF, Postboks 523 Skøyen, 0214
Oslo. Telefon: (+47) 408 06300 www.codanforsikring.no
Foretaksregisteret NO 991 502 491 MVA
Codan Forsikring NUF er norsk filial av Codan Forsikring A/S Gammel
Kongevej 60, DK-1790 København V, Danmark Ervervs- og
Selskapsstyrelsen, CVR nr. 10529638

FORSIKRINGSBEVIS

Forsikringstaker: SAS Eurobonus World Mastercard Premium
Sikrede: Det vil si innehaver av SAS Eurobonus World Mastercard Premium (kortholder)
Vilkår: I tillegg til forsikringsbeviset gjelder vilkår RK101 av 01.07.2018
Polisenummer: 4SE13

Om reiseforsikringen
Hvem forsikringen gjelder for
a) Husstanden, dvs. kortholder med
ektefelle/samboer og barn, stebarn og
adoptivbarn/fosterbarn under 23 år som har
felles adresse med kortholder ifølge
Folkeregisteret, og kortholders og
ektefelles/samboers barn som lever med den
andre forelder. Forsikringen gjelder for de
sikrede selv om kortholder ikke deltar på reisen.
b) Alternativt til familie gjelder forsikringen for
inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3
medreisende er de 3 yngste dekket. De
medreisende må følge samme reiserute,
reisetider og oppholdssteder som kortholder
for å være forsikret.
c) Når både husstandsmedlemmer og andre
medreisende skal på samme reise, gjelder
reiseforsikringen først for husstanden –
deretter for andre medreisende. Andre
medreisende dekkes bare dersom antall
husstandsmedlemmer er 3 eller færre, inntil
maksimalt 4 personer er forsikret inkl.
kortholder.
Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd,
eller tilsvarende ordning i Norden, og bo i Norge på
adresse registrert i Folkeregisteret eller tilsvarende
ordninger i Norden.

Hvor og når forsikringen gjelder
Område: Verden
Reisens varighet: Inntil 90 dager, med følgende
unntak:
a) For reiser som varer eller skal vare i mer enn 90 dager
gjelder forsikring kun for de første 90 dagene av reisen.
Reiseforsikringen gjelder fra sikrede forlater
bosted/arbeidssted/skole (det som skjer sist), og
opphører når sikrede er tilbake på
bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først). I
tillegg kreves at:
a) Reisen må starte og slutte i Norden.
b) Minst 50 % av reisens totale
transportkostnader for alle sikrede må være
kjøpt med ett av de betalingsmidler som er
angitt i «Felles bestemmelser» før en skade
inntreffer.
c) For reiser i Norge forutsettes at reisen medfører
minst en natts opphold utenfor
hjemstedskommune, eller at det benyttes fly.
d) Ved bruk av egen bil på reise må minst 50 %
av reiseutgiftene (drivstoff, ferge, overnatting
etc.) være betalt med ett av de betalingsmidler
som er angitt i «Felles bestemmelser» før en
skade inntreffer.
Avbestillingsforsikringen gjelder:
a) Fra det tidspunkt minst 50% av reisens totale
transportkostnad er kjøpt med ett av de
betalingsmidler som er angitt i «Felles
bestemmelser». Depositum dekkes fra det
tidspunkt 100% av depositumet er betalt med
ett av de betalingsmidler som er angitt i «Felles
bestemmelser». Ved bruk av egen bil er det
reisens totale reiseutgifter (drivstoff, ferge,
overnatting etc.) som gjelder.
b) Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

Felles bestemmelser for reise- og
avbestillingsforsikringen:
a)
b)

c)

d)

Forsikringsperiode:
Fra 01.07.2018.
Når en reise betales ved bruk av
bonuspoeng (”frequent flyer
program”) regnes evt. flyskatt
og andre avgifter/kostnader som
transportkostnad.
En reise må være kjøpt ved bruk
av SAS Eurobonus World
Mastercard Premium for å
oppnå gyldig forsikring. Det
forutsettes at kortholder har et
gyldig SAS Eurobonus World
Mastercard Premium kredittkort.
Reiser som er betalt med
kontanter utatt i minibank med
SAS Eurobonus World
Mastercard Premium dersom
sikrede kan sannsynliggjøre at
kontantuttaket er utført for å
betale reisens kostnad (minst
50%).

Spesielle bestemmelser
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner
gjelder foran vilkårene.

Kontakt ved skade
Enhver skade må så snart som mulig meldes til
Codan Forsikring NUF
v/skadeavdelingen
Postboks 523 Skøyen, N-0214 Oslo.
Telefon: +47 67 22 42 22
Assistanse og alarmsentral:
SOS-International
Nitivej 6
DK-2000 Fredriksberg
Danmark
Telefon: +45 70 10 50 50 (24 timer i døgnet)
www.sos.eu

Dekning
Reisegods
Reisegods, per sikret

Forsikringssum

Reisegods, per skadetilfelle

kr. 30 000

Vilkårshenvisning
4

kr. 20 000

Enkeltgjenstander, per stk

kr. 7 500

Sjekker, billetter og pass

kr. 3 000

Penger sikrede bærer med seg

kr. 1 000

Penger oppbevart i safe

kr. 3 000

Tyveri av/skade på gjenstander fra/ved
basseng, per person

kr. 2 000

Avbestilling
Avbestilling, per person

kr. 20 000

Avbestilling, per skadetilfelle

kr. 40 000

Forsinkelse
Forsinket bagasje, per person

kr. 2 000

Forsinket bagasje, per skadetilfelle

kr. 4 000

Forsinket fremmøte, per person og per
skadetilfelle

kr. 5 000

Forsinket ankomst, per person

kr. 1 000

Forsinket ankomst, per skadetilefelle

kr. 1 000

Hjemkallelse
Hjemkallelse på grunn av sykdom eller
ulykkesskade i nærmeste familie, per
skadetilfelle
Hjemkallelse på grunn av død i nærmeste
familie, per skadetilfelle
Hjemkallelse på grunn av skade på sikredes
bopel, forretning eller kontor, per skadetilfelle

Egenandel
kr. 500

kr. 500

5

Ingen egenandel

6

kr. 500

8

kr. 500

9

Ingen begrensning

Ingen begrensning
kr. 25 000

Reiseavbrudd
Reiseavbrudd, per døgn

kr. 750

Reiseavbrudd, per person

kr. 10 000

Reiseavbrudd, per skadetilfelle

kr. 10 000

Ulykke
Ulykke død voksen, per person

kr. 600 000

Ulykke død, barn under 21 år

kr. 60 000

Ulykke død, dersom begge
ektefelle/partner/samboer omkommer i et og
samme ulykkestilfelle

kr. 1 500 000

Ulykke invaliditet voksen og barn, per person

kr. 600 000

Ulykke invaliditet, dersom begge
ektefelle/partner/samboer påføres 100%
invaliditet i et og samme ulykkestilfelle

kr. 1 500 000

Behandlingsutgifter

kr. 30 000

Reiseansvar
Ansvar på reise, per skadetilfelle

Akutt tannsykdom/tannskade ved spising, per
skadetilfelle
Tannlegebehandling som følge av ulykke, per
skadetilfelle
Merutgifter som følge av sengeleie etter ordre
fra lege, per døgn

kr. 10 000 000
kr. 1 000
kr. 5 000
kr. 750

Utsatt hjemreise eller endret reiserute, per
person og per skadetilfelle

kr. 10 000

Tilkallelse, per skadetilfelle

kr. 10 000

Sykdom/ulykke som rammer reisefølge, per
døgn
Sykdom/ulykke som rammer reisefølge, per
skadetilfelle
Hjemtransport

10

kr. 500

11

kr. 500

7

kr. 6 000 000

Reisesyke
Reisesyke, per skadetilfelle

kr. 500

kr. 1 000
kr. 10 000
Ubegrenset

Særvilkår
Remplassering
Verdigjenstander kjøpt på
reise

Ingen egenandel
kr. 10 000
kr. 20 000

SK108
SK118

*Etter fylte 75 er sykdom og hjemtransport begrenset til kr. 300 000 per skadetilfelle.
Spesielle regler og forsikringssummer kan gjelde for visse skadetyper. Disse fremgår av vilkårene.

Om Forsikringsavtalen
Forsikringsgiver er Codan Forsikring
(organisasjonsnr. 991 502 491).
Forsikringen gjelder skade på kroppen, forårsaket av en
plutselig og uforutsett ytre hendelse som inntreffer i
forsikringstiden. Forsikringen gjelder for fysisk skade på
gjenstander som er omfattet av forsikringen og som har
inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gjelder bare for
skade som inntreffer i den tid selskapets ansvar løper i
henhold til forsikringsavtalen og forsikringsavtaleloven.
Krav om erstatning skal meldes til Codan Forsikring uten
ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom
krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede
fikk kunnskap om de forhold som begrunner det jf.
forsikringsavtaleloven § 8-5.
Alle skader som meldes, registreres i
forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når
en skade meldes til registeret, får selskapet automatisk
oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme
kunde. Forsikringstaker har innsynsrett i registeret etter
personopplysningsloven §18.
Ved tvist om forsikringsavtalen eller oppgjøret kan du be om
ny vurdering ved:
Codan Forsikring
Intern Klageordning
Postboks 523 Skøyen
0214 Oslo
Eller kreve nøytral nemndbehandling i medhold av FAL § 20-1
ved:
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo1.

1. Endring av risiko/Sikkerhetsforskrifter
1.1. Plikt til å melde fra om endringer
Prisen på forsikringen er beregnet ut i fra forhold som
fremkommer av forsikringsbeviset. Dersom forhold endrer
seg
pliktes det å informere selskapet.
Dersom endringer skjer som selskapet ikke er gjort kjent
med,
kan erstatningen reduseres eller falle bort, jf.
forsikringsavtaleloven §§ 4-6 og 4-7.

1.2. Bortfall av ansvar
Selskapet tar forbehold om at det skal være helt uten
ansvar for forsikringstilfeller som skyldes at forhold av
vesentlig betydning for risikoen blir endret, jf.
forsikringsavtaleloven §§ 4-7 og 13-6.
Begrensning og unntak for skade oppstått ved:
a) All utøvelse av sport og idrett som gir forsikrede
brutto inntekt og/eller sponsormidler på mer enn 1 G
pr år (G=Folketrygdens grunnbeløp)
b) Organiserte kamper i alle typer lagidrett, når kampen
er i regi av forbund eller krets. (Gjelder ikke
bedriftsidrett)
c) Boksing, bryting, judo, karate og andre kamp- og
selvforsvarsporter.
d) Profesjonell utøvelse av ridning og trening til dette
e) Ballongferd, fallskjerm- og basehopping og
strikkhopp.
f)
Flyvning med mikro- og ultralette fly, hanggliding,
paragliding o.l.
g) Dykking uten gyldig internasjonalt
sportsdykkersertifikat for den aktuelle dybden,
uansett ikke dypere enn 40 meter eller yrkesdykking.
h) Hastighetsløp med båt, vannjet, vannscooter, bil,
motorsykkel, snøscooter eller andre motorkjøretøyer.
i)
Fjellklatring utenfor Norden, isklatring, klippeklatring,
grotteklatring, juving, bouldring og lignende.
j)
Deltakelse i ekspedisjoner eller oppdagelsesreiser.
k) Andre aktiviteter som betraktes som ekstremog/eller ultrasport.
l)
Misbruk av medisiner.
m) Inntak av rusmidler.
n) Frivillig deltakelse i slagsmål eller forbrytelse.
o) Offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen
deltakelse i straffbar handling.
1.3. Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskrifter er påbud selskapet har fastsatt for å
forebygge faren for, eller begrense omfanget av skader.
Selskapet tar forbehold om at det skal være helt eller delvis
uten ansvar dersom en sikkerhetsforskrift ikke overholdes,
jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

Sikkerhetsforskrifter i punkt a. til d. gjelder reisegods.
a. Tilsyn med de forsikrede gjenstander
•
Det skal holdes tilsyn med de forsikrede gjenstander.
Det skal særlig påses at ingen gjenstander
gjenglemmes på reisen.
b. Oppbevaring av penger og pass
•
Penger og pass skal man bære med seg/på seg, eller
oppbevare i låst safe. Nøkkel skal være forsvarlig
oppbevart på annet sted.

c.
•
•

•

Når man forlater de forsikrede gjenstandene
Hotellrom og lignende, motorvogn, campingvogn og
båt, skal være lukket og låst når de forlates.
Når motorvogn, campingvogn og båt forlates skal
reisegods være innelåst og oppbevart uten mulighet
for innsyn. Gjenstander nevnt i vilkårets punkt 4.3.1.
og 4.3.2. a. til c. skal oppbevares i lukket hanskerom,
låst bagasjerom eller bagasjeboks. Slike gjenstander
skal ikke oppbevares i telt eller i rom som andre enn
du og ditt reisefølge disponerer.
Sikrede skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander
i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt som er
hensatt for natten eller for mer enn et døgn. Med
natten menes tidsrommet fra man forlater
oppbevaringsstedet om dagen, og til man tar det i
bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller tidsrommet fra kl
00:00 til 06:00.

d. Pakking og transport
•
Reisegods skal pakkes og merkes forsvarlig slik at det
tåler transport.
•
Tyveriutsatte og/eller skjøre gjenstander som blant
annet penger, briller, solbriller, smykker, edelstener,
klokker, edelt metall, flasker, glass, kamera,
mobiltelefon, utstyr for lyd og bilde, videoutstyr og
datautstyr skal ikke sendes som ekspedert bagasje.
•
Transportørens bestemmelser om bagasjens innhold
og pakking, samt meldeplikt ved tap/skade skal
overholdes.

Sikkerhetsforskrift i punkt e. gjelder reisesyke,
hjemtransport, ulykke.
e. Dykking
•
Ved dykking må sikrede ha gyldig
sportsdykkersertifikat etter internasjonal standard for
den aktuelle dybden.

Sikkerhetsforskrift i punkt f. gjelder for avbestilling
f. Avbestilling
Avbestilling må meddeles transportør, reisearrangør, hotell,
utleier, reisebyrå eller lignende straks det er klart at
reisen eller oppholdet ikke vil bli gjennomført.

2. Forsett og grov uaktsomhet
2.1 Grov uaktsomhet
Har forsikrede ved grov uaktsomhet fremkalt
forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller
falle bort, jf. forsikringsavtalelovens §§ 4-9 og 13-9.
2.2 Forsett
Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er ikke
selskapet ansvarlig, jf. forsikringsavtalelovens §§ 4-9 og
13-8.
3. Identifikasjon (handlinger og unnlatelser fra andre enn
sikrede)
Handlinger og unnlatelser fra andre vil få samme virkning
for sikredes rettigheter som om de var foretatt av sikrede
selv, jf. forsikringsavtaleloven § 4-11.
De som identifiseres med sikrede er:
•
ektefelle som bor sammen med sikrede.
•
personer som sikrede lever sammen med i et fast
etablert forhold.
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