
Disse forsikringene må du ha 
 

 
Type forsikring 

 

 
Dekker 

 
Kalles også 

• Ansvarsforsikring Personskade/behandlings-utgifter 
og materielle skader du påfører 
andre. Er alltid inkludert i 
leieprisen i EU/EØS 

• TPL (Third Party Liability) 

• TPLP (Third Party Liability) 
Protection) 

• TI/TPI (Third Party Insurance) 

• LI (Liability Insurance) 

• Kaskoforsikring 

• Kollisjonsforsikring 

• Kollisjonsskadeforsikring 

• Bilskadedekning 

• Selvrisikodekning 

• Ulykkesforsikring 
 

Skade på leiebilen minus 
egenandel. Er som regel inkludert 
i leieprisen i EU/EØS og USA.  

• CDW (Collision Damage Waiver) 

• DW (Damage Waiver) 

• CDI (Collision Damage 
Insurance) 

• LDW (Loss Damage Waiver)  

• Styr unna dårligere forsikringer 
enn full kasko, som PDW og 
LLDW 

 

• Biltyveriforsikring 

• Tyveridekning 

• Tyveriforsikring 

• Tyveribeskyttelse 

Innbrudd i bilen og/eller tyveri av 
leiebilen minus egenandel. I noen 
tilfeller også bagasjen. Som regel 
inkludert i leieprisen i EU/EØS og 
USA. 
 

• TP (Theft Protection) 

• TPC (Theft Protection Coverage) 

• TW (Theft Waiver) 

• THW (Theft Waiver) 

 

 

Disse forsikringene kan du vurdere 
 

 
Type forsikring 

 

 
Dekker 

 
Kalles også 

• Forsikring mot 
uforsikrede bilister  

 

Forsikrer deg mot sjåfører som 
kjører uten forsikring og som er 
skyld i en skade på leiebilen din. 
Aktuell i USA. 
 

• UMP (Uninsured Motorist 
Protection)  

• Utvidet ansvarsforsikring Ansvarsforsikring med forhøyet 
dekning, som sikrer deg mot 
søksmål. Aktuell i USA. 

• ALI (Additional Liability 
Insurance) 

• LIS (Liability Insurance 
Supplement) 

• SLI (Supplemental Liability 
Insurance) 

 

• Veihjelp-forsikring 

• Veihjelpservice 

• Assistanse 

• Assistanseforsikring 

• Rednings- og 
assistanseforsikring 

Berging ved motorhavari, tom 
tank, feilfylling, punktering og 
lignende. En egenandel må 
påregnes. I en del tilfeller tilbyr 
leiebilselskapet noe veihjelp uten 
denne forsikringen. 

• RA (Roadside Assistance) 

• RAP (Roadside assistance 
Protection) 

• RSP (Roadside Protection) 

• RSN (Roadside Safety Net) 

• PERS (Premium Emergency 
Roadside Service) 
 

 

 

 



 

Disse forsikringene trenger du ikke med Reise Pluss 
 

 
Type forsikring 

 

 
Dekker 

 
Kalles også 

• Superforsikring 

• Egenandelsreduksjon  

• Egenandelsforsikring  

• Egenandelsreduksjon ved 
skade 

• Super dekning 

• Super ulykkesforsikring 

Dette er ofte en dyrere versjon av 
kaskoforsikringen som reduserer 
egenandelen ved skade, men 
ikke alltid til null.  
 

• SCDW (Super Collision Damage 
Waiver, Super Cover Damage 
Waiver) 

• ECDW (Extra Collision Damage 
Waiver) 

• SDW (Super Damage Waiver) 

• SCDI (Super Collision Damage 
Insurance) 

• SLDW (Super Loss Damage 
Waiver) 

• Top Cover CDW/LDW 

• Super Top Cover CDW/LDW 
 

• Egenandelsreduksjon for 
biltyveriforsikring 

• Egenandelsforsikring 

• Super tyveriforsikring 

• Super biltyveriforsikring 
 

Reduserer egenandelen ved 
biltyveri, men ikke alltid til null. 
Kan selges sammen med 
egenandelsreduksjon for kasko. 
 

• STP (Super Theft Protection) 

• STW (Super Theft Waiver) 

• STHW (Super Theft Waiver) 

• Top Cover TP 
 

• Frontrute-forsikring 

• Glass- og dekkforsikring 
 

Skader på frontrute, og noen 
ganger sideruter, speil, dekk og 
felg. Reduserer eller fjerner 
egenandelen. 

• GDW (Glass Damage Waiver) 

• TG (Windscreen Coverage) 

• WWI (Wheels and Windscreen 
Insurance) 

• WTDW (Windscreen Tyre 
Damage Waiver) 

• GT (Windscreen Coverage (sic) 

• Tyre and Windscreen Coverage 
 

• Personlig 
assistanseforsikring 

• Ulykkesforsikring 

• Personlig 
ulykkesforsikring 

• Personlig skadeforsikring 

Personskader og 
behandlingsutgifter på leietaker 
og passasjerer. Gir erstatning ved 
død og invaliditet. Kan også tilbys 
med egenandelsreduksjon. Du er 
tilstrekkelig dekket i 
reiseforsikringen din.  
 

• PAI (Personal Accident 
Insurance) 

• PAP (Personal Accident 
Protection) 

• SPAI (Super Personal Accident 
Insurance)  

• Styr også unna kombinasjoner 
som ulykkesforsikring (PI) + 
bagasjeforsikring (PAE) 

• Bagasjeforsikring 

• Reisegods-forsikring 

Tap/tyveri/skade på bagasje i 
bilen. Du er tilstrekkelig dekket i 
reiseforsikringen din.  

• PEP (Personal Effects 
Protection) 

• PEC (Personal Effects 
Coverage) 

• Styr også unna kombinasjoner 
som ulykkesforsikring (PI) + 
bagasjeforsikring (PAE)  

 

 


