
Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

Hva omfatter forsikringen?
Helårs reiseforsikring er en komplett reiseforsikringspakke. Du kan velge om den skal gjelde bare deg, eller deg og familien din. Vi tilbyr  
Standard som er en god grunnleggende reiseforsikring, og Super som omfatter flere hendelser og har høyere forsikringssummer. 
Du kan velge om forsikringen skal gjelde for 45 (kun mulig for Standard), 75, 90, eller 120 dager per reise. Du kan lese mer om de forskjellige 
dekningene på Storebrand.no

Hva dekker forsikringen?

Standard dekker
 Sykdom og ulykke på reise 
 Avbestilling 
 Evakuering 
 Forsinkelser 
 Personlige eiendeler 
 Behandlingsutgifter, invaliditet eller  

 død etter ulykke 
 Ansvar 
 Rettshjelp 
 Forhåndsbetalte utflukter/ 

 arrangementer  dekkes ved  
 avbestilling

   Rådgivning fra sykepleier på telefon og legetime 
over video 

Super dekker i tillegg
 Uhell på personlige eiendeler 
  Egenandel ved skade på leid bil eller motorsykkel, 

og tilhørende nøkkel, på feriereiser
 Leie av sportsutstyr/barnevogn ved  

 forsinkelse 
 Kjæledyr - veterinærutgifter
    Tapt hotellutgifter, arrangement og leiebil ved 

forsinkelse

Hva dekker forsikringen ikke?

  Reiser som er påbegynt når forsikringen blir 
kjøpt, bortsett fra når reiseforsikringen blir  
flyttet direkte til oss fra et annet norsk  
forsikringsselskap 

  Personer som ikke er medlem av norsk  
folketrygd med alle rettigheter 

  Behandlingsutgifter ved forverring av sykdom 
eller lidelse som er kjent før avreise 

  Avbestilling ved forverring av sykdom eller  
lidelse som er kjent før reisen er betalt 

 Avbestilling av tjenestereiser 
 Streik/lockout/konkurs 
 Tapt arbeidsfortjeneste 
 Deltakelse i ekspedisjoner eller søk og redning

Er det noen begrensninger i dekningen?

  Forsikringen dekker ikke ektefelle/samboer som 
har annen bostedsadresse enn den som eier 
forsikringen, i henhold til Folkeregisteret

  Forsikringen opphører for barn etter fylte 20 år
  Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og 
som ikke er deklarert er begrenset til gjeldende 
beløp for tollfri innførsel 

  Egenandel: På standard reiseforsikring, gjelder 
egenandel Kr.1 000 ved erstatning under 
reisegods. For uhellsdekningen på super, vil 
egenandelen fra og med andre gangs skade på 
mobil og nettbrett være kr. 2 000. Dette gjelder 
innenfor en periode på 2 kalenderår. 

  Super: Maks 5 000 kroner per skadetilfelle på 
uhellsdekningen  
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Hvor gjelder forsikringen?

I hele verden, unntatt 
 hjemme, på undervisningssted og på jobb
 områder som Utenriksdepartementet advarer mot å reise til 

      Dekningene ansvar og rettshjelp gjelder kun utenfor Norden
      Dekningen for kjæledyr gjelder kun utenfor Norden, men innenfor EU/EØS

Hvilke forpliktelser har jeg?

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. 
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og denne forsikringen har sikkerhetsfor-
skrifter som gjelder 

– Tilsyn, oppbevaring, låsing, emballering og innsjekking av personlige eiendeler 
– Avbestilling av reise 
– Ansvarsforsikring 

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.  

Når og hvordan skal jeg betale?

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, 
e-faktura eller avtalegiro. Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro i nettbanken  Ved etablering kan du selv velge om 
du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året. Dersom du allerede har skadeforsikringer i Storebrand vil din nye forsikring 
faktureres sammen med disse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den? 

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen/tidspunkt du kjøper den. Husk å ta hensyn til 
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir 
løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, eller med 30 dager oppsigelsestid ved flytting av forsikringen til 
annet forsikringsselskap.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?

Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post. 
Du kan avslutte din forsikring på din forsikringsoversikt på storebrand.no.  
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