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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 vilkårene på våre nettsider www.codanforsikring.no. 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 60 dagers varighet, dersom ikke annet er avtalt. Den gjelder fra du forlater
hjemmet, enten du skal på en kort tur eller lengre reise.
Reiseforsikringen gjelder for deg som forsikringstaker. Hvis du velger familiedekning er ektefelle/samboer også inkludert. Barn av
deg som forsikringsforsikringstaker og ektefelle/samboer er også omfattet inntil fylte 20 år.

Hva dekkes?
✓ Reisesyke, ubegrenset sum.
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 kr 50 000 per person/kr 100 000 familie.
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 kr 50 000/ kr 100 000 familie.
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 100 000.
Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du som
privatperson blir part i en tvist under reise utenfor Norden.
✓ Avbestilling, inntil kr 50 000 per person/kr 100 000 familie.
Refusjon ved avbestilling av reise eller opphold foretatt før
avreisetidspunkt eller begynnelsestidspunkt. Gjelder ved
akutt sykdom eller ulykkesskade attestert av lege. Gjelder
også dersom Det norske Utenriksdepartement eller
selskapet fraråder innreise til området.
✓ Evakuering, inntil kr 150 000 per person/kr 300 000
familie.
Utgifter ved evakuering hjem eller nærmeste sikre
destinasjon ved krig/krigsrisiko, terror, naturkatastrofer
eller epidemi/pandemi.
✓ Ulykke voksen, invaliditet/død, kr 300 000/kr 300 000.
Dekker erstatning ved ulykke som fører til invaliditet for
personer over 18 år.

✓

✓

Ulykke barn, invaliditet/død, kr 500 000/kr 50 000.
Erstatning ved ulykke som fører til invaliditet/død for
personer under 18 år.
Kriseforsikring, inntil 10 behandlingstimer hvis du blir
innblandet i en alvorlig trafikkulykke, utsatt for alvorlig
branntilfelle på overnattingssted, ran, overfall eller
voldtekt i forbindelse med reisen.

Du kan velge mellom Reise og Reise Pluss
Reise Pluss er en tilleggsforsikring som øker de fleste
beløpsgrensene som er omfattet av Reise, og inneholder flere
dekninger som:
✓ Utvidet varighet for reisen til 75 dager. Mulighet for
ytterligere forlengelse.
✓ Egenandel for leiebil. Refusjon av egenandel ved skade på
leiebil mens du er på ferie.
✓ Barne-/oldebarn. Hvis barne-/oldebarn er med på reisen er
de dekket.

Hva dekkes ikke?
×
×
×
×
×
×

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.
I områder som Det norske Utenriksdepartementet (UD)
eller selskapet har frarådet innreise og opphold i.
Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor
Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til
gjeldende regelverk.

Er der noen begrensninger i dekningen?
!
!

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.

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, dersom ikke annet er avtalt.
Forsikringen fornyes automatisk.

Hvordan avslutter jeg forsikringen?
Forsikringen kan sies opp skriftlig eller muntlig før hovedforfall.
For flytting av forsikringen til annet selskap må selskapet varsles
med en frist på minst en måned hvor det fremkommer hvilket
selskap forsikringen flyttes til og fra hvilken dato.
Du kan også avslutte reiseforsikring hvis du får dette dekket
gjennom arbeidsgiver.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales månedlig, kvartalsvis-, halv- eller
helårlig til den dato som fremkommer i fakturaen.
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Du kan betale faktura eller opprette avtalegiro.

