
Forsikringsbevis for 
kredittkort med reise-  
og avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort
 
Forsikringsbevis nr.:  2351643 Storebrand Kredittkort
Gjelder f.o.m.:   Gjelder f.o.m. 15. mars 2019
Gjelder t.o.m.:  Opphør eller endring av Storebrand kredittkort



1. Reisegods - oppbevaring og tilsyn
1.  Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. 

Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de 
ikke stjeles, går tapt eller skades. 

2.  Når reisegods forlates, skal sikrede sørge for at dører er låst, 
og vinduer og andre åpninger er lukket og forsvarlig sikret. 

3.     Reisegods som etterlates i kjøretøy/campingvogn/båt, skal 
oppbevares i lukket hanskerom eller låst bagasjerom/skiboks, 
uten innsynsmulighet. 

4.     Verdigjenstander skal ikke etterlates i kjøretøy/campingvogn/
båt/telt om natten. Med natten menes:

 – Tiden fra sikrede forlater kjøretøyet og til kjøretøyet tas i bruk 
neste dag.

 – I alle tilfeller tiden fra 24.00 til 06.00.

2. Oppbevaring av penger
Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet 
låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

3. Pakking og transport
Gjenstander skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at det 
tåler transport. Flasker, glass, kamera og andre skjøre gjenstander 
skal ikke sendes som ekspedert bagasje. Verdigjenstander skal 
ikke sendes som ekspedert bagasje. 

4.  Legeerklæring ved sykdom sikrede går til behandling for
Når sikrede får legebehandling for sykdom eller lidelse før reisen 
starter, skal det kunne legges frem erklæring fra sikredes lege om 
at det var forsvarlig å foreta reisen, og lite sannsynlig at komplika
sjon/forverring ville oppstå.

5. Legebehandling ved sykdom/ulykke
Ved sykdom eller skade må sikrede snarest søke lege, gå til regel
messig legebehandling og følge legens forskrifter. 

6. Forhåndsgodkjenning av merutgifter
SOS International eller Storebrand Forsikring AS skal  
kontaktes:

 – Ved sykehusopphold eller sengeleie som ventes å vare over 
3 døgn.

 –   For godkjenning av merutgifter til transport samt eventuell 
legehjelp under transporten.

 –   For godkjenning av merutgifter til kost og losji.

7. Sikkerhetsforskrift for avbestillingsforsikringen
Ved sykdom eller skade som gjør at reisen ikke kan gjennom føres 
som planlagt, må sikrede umiddelbart foreta avbestilling hos 
reisearrangør/transportør/utleier. 

8. Sikkerhetsforskrift for Hole-in-one
Forsikringene gjelder kun for innehaver av Premium kredittkort. 
Golfbanen må være godkjent av Norges Golfforbund, og  ”Hole-in-
one” slaget må godkjennes av golfklubben.
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9.  Sikkerhetsforskrift egenandelsforsikring ved leiebilforhold
Forsikringene gjelder kun for innehaver av Premium kredittkort
1.  Tenningsnøkkel skal være fjernet fra kjøretøyet når det ikke er  

personer i det. 
2.  Kjøretøyet skal være lukket og låst når det er forlatt. 
3.  Nøkler skal oppbevares på betryggende måte og atskilt fra  

motorvognen. 
4. Sikrede skal ha gyldig sertifikat for det aktuelle kjøretøyet.

10. Reisegods om bord på kollektivtransportmiddel 
Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede 
skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går 
tapt eller skades

Forsikringssummer i norske kroner 

Dekning Forsikrings-
sum

Vilkårs-
henvisning

Reisesyke / hjem transport Ubegrenset
pkt. 5.1 og 

5.2

Reiseulykke, 

Medisinsk invaliditet kr  1 000 000 pkt. 8

Reiseulykke, død, 

Voksen person kr  1 000 000 pkt. 8

Reiseulykke, død, barn u/25 år kr. 1G pkt. 8

Ansvar kr  6 000 000 pkt. 6

Reisegods, pr. skadetilfelle kr  100 000 pkt. 4

Forsinket reisegods kr  2 000 pkt. 4.5

Avbestilling, pr. skadetilfelle kr 100 000 pkt. 9

Egenandelsforsikring sykkel       kr 4 000        pkt. 11

Reisegods om bord på 
kollektivtransportmiddel i Norge

kr 100 000 pkt. 10

Hole-in-one * kr  20 000 pkt. 12

Egenandelsforsikring ved 
leiebilforhold *

kr  20 000 pkt. 13

*Forsikringene gjelder kun for innehaver av Premium kredittkort



Hva forsikringen omfatter: 
Reiseforsikring med avbestillingsforsikring. For innehaver av  
Premium kredittkort omfattes også egenandelsforsikring ved leiebil  
og hole in one.

Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)
Forsikringene gjelder for:
a)    Husstanden, dvs. kortholder med ektefelle/samboer og barn 

under 25 år, som har felles adresse med kortholder ifølge 
Folkeregisteret, eller 

b)    Kortholder og inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3 med-
reisende, er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge 
samme reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder 
for å være forsikret. Vilkåret gjelder ikke for punkt c) og d) i 

 kapittelet under”
Når både husstandsmedlemmer og andre medreisende skal på 
samme reise, gjelder reiseforsikringen først for husstanden –  
der etter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare  
dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller færre, inntil maksi
malt 4 personer er forsikret inkl. kortholder.

Når forsikringen gjelder 
a) Reiseforsikringen gjelder :

 –    Fra sikrede forlater bosted/arbeidssted/skole (det som skjer 
sist), og opphører når sikrede er tilbake på bosted/arbeids
sted/skole (det som skjer først). 

 –  Reisen må starte og slutte i Norge. 
 –   Minst 50 % av reisens kostnader til transport og/eller  

overnatting for alle Sikrede er betalt med kortet før en skade 
inntreffer.

 – For reiser i Norge forutsettes at reisen medfører minst en 
natts opphold utenfor hjemsted/kommune, eller at det be
nyttes fly. Dette gjelder ikke for punkt d) og e) under.

 –  Ved bruk av egen bil må minst 50 % av reise utgiftene (driv
stoff, ferge, overnatting, etc.) være betalt med Storebrand  
kredittkort før en skade inntreffer.

b)  Avbestillingsforsikringen gjelder :
 –  Fra det tidspunkt minst 50 % av reisens kostnader til transport 

og/eller overnatting for alle Sikrede er betalt med kortet før en 
skade inntreffer.  

 – Depositum dekkes fra det tidspunkt 100 % av depositumet er 
betalt ved bruk av Storebrand kredittkort.

 –  Avbestillingsforsikringen opphører ved avreisetidspunktet
c)  Skadeverk/tyveri av reisegods om bord på kollektivtransport

middel gjelder i Norge:
 – Forsikringen gjelder kun når gyldig billett (enkeltbillett/måned

skort, periodekort o.l.)  er betalt 100 % med Storebrand 
kredittkort før ombordstigning og før en skade inntreffer. 

 – Skadeverk/tyveri av reisegods må ha oppstått om bord på 
kollektivtransportmiddel i Norge.

 – Forsikringen gjelder kun personlige eiendeler du bærer med deg.



d) Egenandelsforsikring ved tyveri av sykkel gjelder:
 – Sykkel må være betalt 100 % med Storebrand kredittkort 

og kjøpet må være registrert i kortholders navn før et tyveri 
inntreffer.  

 – Sykkelen må være registrert i FGgodkjent sykkelregister
 – Egenandel er betalt eller belastet deg ved et forsikrings 

oppgjør etter tyveriet av sykkelen.
e) Egenandelsforsikringen av leiebilforhold gjelder:
     Forsikringene gjelder kun for innehaver av Premium kredittkort.

 –    Leiebilavtalen er betalt 100 % med kortet og leie forholdet er 
foretatt i kortholders navn

 –     Det er tegnet kaskoforsikring og kortholder (sikrede) har leid 
leiebilen for maks 31 dager

 –   Leieavtalen er inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma 
og kortholder har fulgt utleiefirmaets regelverk og gjeldende 
lover og regler.

Hvor forsikringen gjelder: 
Hele verden
 
Reiseforsikringen gjelder ikke: 
•   I hjemmet, på arbeidsstedet, eller på skole.
•  På reiser mellom bosted og arbeid/skole.
•  På dagsreiser i kommuner der sikrede bor, arbeider, eller går på 

skole. 

Enkelte land/områder kan være unntatt fra forsikringen, se 
vilkårene.

Reisens varighet
Forsikringen gjelder for reiser med varighet inntil 90 dager.  

•  For reiser som varer eller skal vare i mer enn 90 dager gjelder 
ikke forsikringene for noen del av reisen. For reiser med åpen 
retur og reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens 
første 45 dager. 

Forsikringsvilkår:
Storebrand Forsikring AS, forsikringsvilkår for Storebrand  
Kredittkort av 01.02.2019.

Se vilkår og sikkerhetsforskrifter for en fullstendig beskrivelse av 
dekningsomfang, unntak og begrensninger.

Egenandel:  
Det er ingen egenandeler

Aldersgrenser:
• Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 70 år.
•   Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 

70 år.
•   Ulykkesforsikringen gjelder ikke for  personer som er fylt 70 år. 

Se vilkårene.



Samlet erstatning ved ett skadetilfelle
Ved ett og samme skadetilfelle, uansett hvor mange kortholdere/ 
sikrede som berøres uavhengig av hverandre og uansett hvor 
mange Storebrand Kredittkort som er i kraft, vil samlet maksimal 
erstatning være kr 25 millioner for alle som er forsikret gjennom 
Storebrand Kredittkort.

Meldefrist ved skade:
Ved skade må Storebrand Forsikring AS varsles uten ugrunnet 
opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt 
innen ett 1 år etter at sikrede har fått kunnskap om de forhold 
som begrunner kravet.

Retten til nemndbehandling:
Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og Storebrand Forsikring 
AS, kan hver av partene kreve nemndbehand ling i samsvar med Lov 
om forsikrings avtaler av 16. Juni 1989 nr. 69.

Finansklagenemda
Dersom sikrede ikke er fornøyd med gjennomføringen  av skadeopp
gjøret, kan klage rettes til Finansklagenemda, Postboks 53, 0212 Oslo.

Sikkerhetsforskrifter
Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning  
reduseres eller falle bort.  
•  Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Storebrand 

Forsikring AS ikke ansvarlig. 
•   Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan Store

brand Forsikring AS sitt ansvar settes ned eller falle bort. 
• Se FAL §§ 4-8, 4-9, 13-8 og 13-9.

Reisekort  dette bør du alltid ha med deg på reisen


