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Hva omfatter forsikringen?
Studentforsikring reise er en reiseforsikring som er tilpasset studenter i Norge eller i utlandet. Forsikringen kan kjøpes av studerende
medlemmer av Akademikerne under 34 år, og den vil gjelde for 60 dager per reise. Du kan lese mer om dekningen på Storebrand.no.

Hva dekker forsikringen?
Sykdom og ulykke på reise

Hva dekker forsikringen ikke?
	Reiser som er påbegynt når forsikringen blir

Avbestilling

kjøpt, bortsett fra når reiseforsikringen blir

Evakuering

flyttet direkte til oss fra et annet norsk

Forsinkelser
Personlige eiendeler

forsikringsselskap
	Personer som ikke er medlem av norsk

Behandlingsutgifter, invaliditet eller
død etter ulykke

folketrygd med alle rettigheter
	Behandlingsutgifter ved forverring av sykdom

Ansvar
Rettshjelp

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

Forhåndsbetalte utflukter/

lidelse som er kjent før reisen er betalt

arrangementer dekkes ved

Avbestilling av tjenestereiser

avbestilling

Streik/lockout

Kjæledyr - veterinærutgifter

Tapt arbeidsfortjeneste
Deltakelse i ekspedisjoner eller søk og redning

Er det noen begrensninger i dekningen?
	F orsikringen gjelder kun for medlem av Akademikerne med gyldig tilslutning til Akademikernes studentforsikring
	F orsikringen opphører ved første hovedforfall
etter endt studie eller senest ved fylte 34 år
Det er en forutsetning for sykeforsikring i studieland under vilkårenes pkt. B.6. at man under
utenlandsoppholdet har et gyldig medlemskap
i folketrygden, med rett til utvidet stønad til
helseutgifter i utlandet
	Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og
som ikke er deklarert er begrenset til gjeldende
beløp for tollfri innførsel
	Det er ulike egenandeler for reisegods, behandlingsutgifter ved ulykke, avbestilling, reiseansvar, rettshjelp og studieavbrudd. Se detaljer i
vilkårets punkt E. Egenandeler.
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Hvor gjelder forsikringen?
I hele verden, unntatt
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 sikkerhetsforskrifter 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.
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Du kan avslutte din forsikring på din forsikringsoversikt på storebrand.no.
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