Helårs reiseforsikring
Privat
Levert av Insr Insurance Group ASA Organisasjonsnummer 994 288 962
Om produktarket og Helårs reiseforsikring
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring,
finner du i ditt forsikringsbevis. Forsikringen gjelder fra den datoen som fremkommer på forsikringspapirene dine og frem til fornyelse av
forsikringsavtalen.
Reiseforsikringen dekker deg på reise utenfor hjemmet. Forsikringen kan utvides til familiedekning.
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Evakuering
Avbestilling
Forsinkelser
Reisegods
Reisesyke
Hjemtransport
Ulykke
Refusjon av egenandel på leiebil
Smart Delay
Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker
Ansvar
Rettshjelp
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Bostedsadresse
Arbeidssted
På undervisningssted i undervisningstiden,
skole/universitet/SFO/AKS/barnehage/militærtjeneste eller
lignende
Utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som
omfattes av EU-direktiv 261/2004 som flyselskapene selv har
erstatningsansvaret for
Fortsatt opphold og behandling i utlandet når hjemtransport er
ansett medisinsk forsvarlig
Behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når det før avreise er
planlagt undersøkelse/behandling/operasjon
Ekstraordinære forhold som sikrede er kjent med ved bestilling
av reisen og som på avreisetidspunktet gjør det vanskelig å
gjennomføre reisen som planlagt
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!
!
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For visse skader gjelder spesielle egenandeler.
For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet begrenset.
Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned ved skade.
Se vilkår for fullstendig oversikt over unntak og begrensninger.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for det geografiske område som er angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen kan også gjelde på annet sted, dette vil da
fremgå av vilkårene.

Forsikringstakers plikter
Du plikter å gi Selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som skjer. Hvis
du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde
tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet senest 14 dager før betalingsfrist.

Oppsigelse
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen, eller andre særlige grunner, jf. FAL §3-6 1.ledd.
Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

