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FORSIKRINGSBEVIS 
OG VILKÅR

Gjelder fra mars 2011

For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge

Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent residental address in Norway
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FORSIKRINGSBEVIS

Frist for å melde inntruffet skade
Tap/skade skal meldes til Europeiske omgående, jf. Forsikringsavtaleloven (FAL) 4-10 eller 13-11.
Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede
fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf. FAL 8-5 og 18-5.

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister
Alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap registreres også i Forsikringsselskapenes sentrale
skaderegister (FOSS). Ved registrering av skade får forsikringsselskapet automatisk en oversikt over alle
skader som er meldt registeret på samme kunde, også skader som er meldt andre forsikringsselskap. Det
er ikke mulig for selskapene å hente ut informasjon fra registeret annet enn ved registrering av skade.
Registeret er ikke tilgjengelig for andre. Registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakerne har inn-
synsrett i registeret etter Personregisterloven § 7. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning
sendes eget forsikringsselskap.

Intern klageordning
Hvis du er uenig i vår avgjørelse i en sak som vedrører din reiseforsikring, kan du kontakte vårt Kunde -
ombud for å få den vurdert på nytt. Kundeombudet ser på saken med nye og upartiske øyne. Hvis du ikke
får medhold hos Kundeombudet, kan du gå videre til Kundepanelet og få saken din vurdert der. I Kunde -
panelet har kundene flertallet. Det består av 5 upartiske personer uten forsikringsbakgrunn og en
represen tant for selskapet. Kundeombudet når du på telefon 02400, kundeombudet@if.no eller ved å
skrive til If Skadeforsikring, Postboks 240, 1326 Lysaker.

Retten til å kreve nemndbehandling
Du kan også rette klager til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60.

Forsikringens gyldighet og opphør
Premien skal være betalt innen den oppgitte betalingsfrist og senest første dag i avtaleperioden.
 Forsikringen fornyes ikke automatisk ved forsikringstidens utløp.

Forsikringen er gyldig for den perioden som fremkommer av forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder ikke
på ferie- og fritidsreiser som starter fra bostedsadressen i Norge 

Hvem er forsikret?
Forsikringen gjelder for medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge 

Hva er forsikret?
Hjemtransport erstattes med ubegrenset sum.

Tap av/skade på innsjekket bagasje ved ankomst Norge fra hjemlandet erstattes med inntil kr 5 000 pr.
skadetilfelle. Se sikkerhetsforskrift pkt 3.1.4

Forsinket ,innsjekket bagasje ved ankomst Norge fra hjemlandet. Innkjøp av nødvendige klær og toalett-
saker erstattes med inntil kr 1 000 pr. skadetilfelle

Sikkerhetsforskrift for innsjekket bagasje: Du skal ikke sende skjøre gjenstander, bedervelige varer,
penger, smykker, armbåndsur, briller, edelstener, edelt metall, foto-/video- og datautstyr, audiovisuelt
utstyr med tilbehør, mobiltelefon og annet elektronisk utstyr i innesjekket bagasje
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VILKÅR OG FORSIKRINGSBEVIS

I tillegg til disse vilkår gjelder forsikringsbeviset,
Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven (FAL) av
16.juni 1989. Forsikringsbeviset gjelder foran vilkår.

1. FORSIKRINGENS GYLDIGHET

1.1 Forsikringens varighet
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt premien er
betalt for den tid som er avtalt og fremgår av for-
sikringsbeviset. Forsikringen fornyes ikke auto-
matiske ved forsikringstidens utløp.

1.2 Hvem er forsikret
Forsikringen gjelder for den person som er navngitt
i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk folke-
trygd og har bostedsadresse i Norge.

1.3 Streik - lockout - konkurs
Forsikringen omfatter ikke tap/skade/utgifter som
direkte eller indirekte har sammenheng med streik,
lockout eller annen form for arbeidskonflikt som
inntreffer når du er på reise. Merutgifter/øko no -
misk tap på grunn av konkurs er heller ikke om-
fattet

1.4 Tapt arbeidsfortjeneste
Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste
- uansett årsak.

2. HJEMTRANSPORT

2.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter dokumenterte merutgifter
påløpt i forsikringstiden ved forsikredes reise til-
bake til sitt hjemland.

Årsaken til hjemreisen må være at forsikrede blir
uventet, akutt og alvorlig syk, alvorlig skadet i en
ulykke eller dør som følge av en slik hendelse og
av den grunn må avbryte oppholdet i Norge.

2.2 Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen omfatter ikke utgifter som påløper
etter at forsikrede er kommet tilbake til sitt hjem-
sted. 

2.3 Hva vi ikke erstatter
Vi erstatter ikke hjemtransport/hjemreise som

skyldes sykdom/ulykkesskade/død på grunn av:
• boksing, bryting, judo, karate og annen kamp og

selvforsvarssport eller trening til dette
• utførelse av/medvirkning til kriminell handling
• basehopping
• svangerskap, svangerskapsplager eller frivillig

abort
• fødsel fra og med 36. svangerskapsuke
• svært alvorlig sykdom i sluttstadiet
• feilbehandling og/eller feilmedisinering
• bruk/misbruk av alkohol/medisiner eller narkot -

iske stoffer

2.4 Skadeoppgjørsregler
2.4.1 Dokumentasjonsplikt
Du skal snarest søke lege, og følge dennes anvis-
ning om behandling. Videre skal du sørge for skrift-
lig bekreftelse fra den behandlende legen på stedet
ved og kunne fremlegge dokumentasjon på at
hjemreisen skyldes akutt sykdom, ulykkesskade
eller uventet dødsfall inntruffet i forsikringstiden.

2.4.2 Forhåndsgodkjennelse
Hjemtransporten/hjemreisen skal på forhånd god-
kjennes av Europeiske. Vi har rett til å innhente
opplysninger fra leger, sykehus m fl. som er nød -
vend ige for behandlingen av den aktuelle sak.

3. REISEGODS

3.1 Tap av /skade på innsjekket reisegods
3.1.1 Forsikringen omfatter personlig reisegods.
Med personlig reisegods menes de personlige
eiendeler du har med for bruk under reisen og opp-
holdet i Norge.

Som personlig reisegods regnes ikke motor kjøre -
tøyer og tilbehør til disse, båter med tilbehør,
basehopputstyr, møbler, varer og vareprøver, verk-
tøy, maskiner og måleinstrumenter, tegninger,
manuskripter, dokumenter verdipapirer, sertifikater,
Id –/medlems-/adganskort, samlinger, nærings-/
nytelsesmidler og dyr

3.1.2 Forsikringen er gyldig for din reise fra hjem-
sted til oppholdsstedet i Norge og vil omfatte tap
eller skade som oppstår i løpet av den tiden baga-
sjen er innsjekket for reise til Norge og som kan
bekreftes med PIR- rapport fra transportøren.
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Med innsjekket bagasje menes bagasje som mot
kvittering er overlatt en transportør for transport
og når du selv reiser sammen med transportmid-
delet. 

Forsikringssummen er inntil kr 5 000 pr. skade til -
felle

3.1.3 Innenfor forsikringssummen erstatter vi 
• CD, DVD, blueray og dataspill med inntil kr 2 500

pr. skadetilfelle
• Sykkel med påmontert tilbehør med inntil 

kr 4 000 pr. skadetilfelle
• Nøkler med inntil kr 4 000 pr. skadetilfelle

3.1.4 Sikkerhetsforskrift: Du skal ikke sende skjøre
gjenstander, bedervelige varer, penger, smykker,
armbåndsur, briller, edelstener, edelt metall, foto-
/video- og datautstyr, audiovisuelt utstyr med til-
behør, mobiltelefon og annet elektronisk utstyr i
innesjekket bagasje 

3.1.5 Vi erstatter ikke
• skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk eller

annen emballasje
• skade på gjenstander i løpet av transporten som

skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er
knust, bedervelige varer, eller at gjenstander på
grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade

• utgifter/økonomisk tap som følge av tapt/skadet
innsjekket bagasje

3.2 Forsinket bagasje ved ankomst Norge
Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer for
sent ved ankomst til Norge fra hjemlandet , og for-
sinkelsen er bekreftet av transportøren (PIR-
rapport ), refunderer vi inntil kr 1 000 pr. skade til -
felle for nødvendige og dokumenterte innkjøp av
klær og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen
er savnet 

3.3 Skadeoppgjørsregler
• Tap av/skade på innsjekket bagasje og forsinket

bagasje skal straks meldes transportør og be-
kreftes skriftlig med PIR - rapport 

• Gjenstander som kommer til rette etter at er-
statning er utbetalt kan beholdes mot å betale
erstatningen tilbake

• Skadede gjenstander må tas vare på og på fore -
spørsel sendes oss

• Du skal snarest sende oss nødvendige opplys-
ninger og tilgjengelig dokumentasjon som vi
trenger for å beregne vårt ansvar og utbetale er-
statning. Se FAL8-1

• Tap/skade erstattes inntil forsikringssummen,
men aldri utover forsikringsverdien. Forsikrings-
verdien settes til det på skadedagen vil koste å
kjøpe til svarende gjenstand fratrukket verdifor-
ringelse for alder, bruk og nedsatt anvendelighet.
Tap/skade kan aldri kreves erstattet med mer enn
ditt reelle økonomiske tap

4. FELLES BESTEMMELSER

4.1 Opplysningsplikt
I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en
forsikringsavtale kan vi be om opplysninger om for-
hold som kan ha betydning for vår vurdering av
risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede skal
gi riktige og fullstendige svar på våre spørsmål.
Forsikringstaker og den forsikrede skal også på
eget initiativ gi opplysninger om forhold som
han/hun må forstå er av vesentlig betydning for
vår vurdering av risikoen, se FAL 4-1, 4-3, 13-1 og
13-5. Har forsikringstakeren eller den forsikrede
svikaktig forsømt opplysningsplikten og det er inn-
truffet et forsikringstilfelle er vi uten ansvar.
Har forsikringstakeren eller den forsikrede ellers
forsømt sin opplysningsplikt, kan vårt ansvar
settes ned eller falle bort, se FAL 4-2, 13-2 og 13-
4. Er det oppstått tap eller skade har du bevis-
byrden for at forsikringstilfellet har inntruffet. Du
har også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har
medført utgifter/merutgifter i henhold til gjeld-
ende vilkår.

4.2. Aktsomhet
4.2.1 Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som
skal forebygge eller begrense skade/tap og disse
skal overholdes. Er en forskrift brutt, kan vårt an-
svar settes ned eller falle bort.  Et slikt forbehold
kan ikke gjøres gjeldende dersom det ikke er noe
eller bare lite å legge deg til last, eller dersom for-
sikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. Selv om
vi kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er
overtrådt, kan vi likevel pålegges delvis ansvar. Ved
avgjørelsen skal det legges vekt på arten av sikker-
hetsforskriften som er overtrådt, skyldgraden,
skadeforløpet, om du var i selvforskyldt rus og for-
holdene ellers. Se FAL 4-8 og 13-9
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4.2.2 Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikrings-
tilfellet, er vi ikke ansvarlig. Har du grovt uaktsomt
fremkalt for- sikringstilfellet eller økt skadens
omfang, kan vårt ansvar settes ned eller falle bort.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden,
skadeforløpet, om forsikrede var i selvforskyldt rus,
hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvar
vil få for den/de som har krav på forsikringen eller
for andre personer som er økonomisk avhengig av
deg og forholdene ellers. Vi kan ikke påberope reg-
lene dersom forsikrede på grunn av alder eller
sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin
handling, se FAL 4-9, 13-8 og 13-9.

4.2.3 Er et forsikringstilfelle inntruffet skal for-
sikrede snarest melde fra til oss. Vil han/hun
fremme et erstatningskrav, skal vedkommende gi
oss de opplysninger og den dokumentasjon som er
tilgjengelig  og som vi trenger for å ta stilling til
kravet og utbetale erstatningen, se FAL 8-1 og 18-
1. Er det oppstått skade/tap/utgifter, skal for-
sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes
av deg for å avverge eller begrense dette, se FAL
13-11og 13-12.

4.2.4 Oppstår det skade/tap/utgifter som følge av
at forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har for-
sømt sine plikter etter disse bestemmelser, kan
vårt ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4-10.

4.3 Definisjoner
• Forsikringstaker: Den som inngår forsikrings-

avtalen med oss.
• Forsikrede: Den persons liv og helse forsikringen

knytter seg til
• Innsjekket bagasje: Personlig reisegods som du

mot kvittering har overlatt til fly-/båt-/ tog-/
bus sel skap for  transport  når du selv reiser
sammen med transportmiddelet

GENERELLE VILKÅR

1. Særlige begrensninger i selskapets erstat -
nings plikt
1.1 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og
 økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte
er forårsaket av eller står i sammenheng med jord-
skjelv og vulkanske utbrudd. Denne begrensning
gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er
presisert i bransjevilkåret at den er fraveket.

1.2 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og øk-
ning i tap eller skade, som direkte eller indirekte
er forårsaket av eller står i sammenheng med krig
eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært
eller ikke, opprør e.l. alvorlige forstyrrelser av den
offentlige orden. For forsikringer av bygninger, ma-
skiner, løsøre, varer og driftstap knyttet til
næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og byg-
ninger/husleietap tilhørende boretts lag/bolig sam -
eie er erstatningsplikten begrenset til EUR 50 000
000 pr. hendelse, dersom den erstatningsmessige
skade er forårsaket av eller står i sammenheng med
en terrorhandling. For slike forsikrede ting og
inter esser som befinner seg utenfor Norden, Est-
land, Latvia eller Litauen, erstattes ikke skader som
står i sammenheng med terrorhandling. Med terror-
handling forstås en rettsstridig, skade vold ende
handling rettet mot allmennheten, herunder en
voldshandling eller farlig spredning av biologiske
eller kjemiske substanser og som frem står å være
utført i den hensikt å utøve innflytelse på po-
litiske, religiøse eller andre ideologiske  organer
eller for å fremkalle frykt. Med hendelse forstås alle
skader som rammer Selskapets og dets morselskap
med øvrige filialers forsikringstakere i Norden, Est-
land, Latvia eller Litauen innenfor et tidsrom av 48
timer. Overstiges den fastsatte grense pr hendelse,
må sikrede tåle en forholdsmessig reduksjon av er-
statningsbeløpet Denne begrensning gjelder i den
utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i for-
sikringsbeviset, i ulykkes fo rsik rings- eller reisefor-
sikringsbransjevilkår, at den er fraveket helt eller
delvis.

1.3 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og
 økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte
er forårsaket av eller står i sammenheng med atom-
skade, uansett årsak, fra atomsubstans ( se atom-
energiloven av 12. mai 1972 nr. 28,  par. 1 c og
h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som
angitt i lovens par. 1 c og som er lovlig i samsvar
med lov om bruk av røntgenstråler og radium mv
av 18. juni 1938 nr.1. Denne begrensning gjelder i
den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i
forsikringsbeviset at den er fraveket.

1.4 Selskapet kan ikke gi tilsagn om dekning eller
betale ut erstatning eller andre ytelser dersom
dette kan medføre at selskapet handler i strid med
eller utsetter selskapet for forbud, restriksjoner
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eller sanksjoner vedtatt i De forente nasjoners or-
ganer. Det samme gjelder handels - og økonomiske
sanksjoner, lover  eller direktiver vedtatt av EU,
Storbritannia, Nord-Irland eller USA. Denne be-
grensning kan ikke fravikes ved avtale.

2. Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til for-
sikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser
om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige
og uhildede personer. Hver av partene velger en
skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan
han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte
ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har
den ene parten skriftlig underrettet den annen om
sitt valg, plikter denne innen en uke etter at
han/hun har mottatt underretningen å gi meddel-
else om hvem han/hun velger. Før skjønnet velger
skjønnsmennene en oppmann.
Hvis noen av partene forlanger det, skal denne
være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor
den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet.
Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, opp-
nevnes denne på hans/hennes vegne av by - eller
herredsretten i den rettskrets hvor skjønnet fore -
tas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann,
oppnevnes denne på samme måte. Skjønns-
mennene plikter å innhente de opplysninger og
fore ta de undersøkelser de anser nød ven dige. De
plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsik-
ringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsett-
elsen, besvarer spørsmålene ved avbruddstap, uten
at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles
oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt
skjønn over de punkter som skjønnsmennene er
uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes er-
statningen på grunnlag av dennes skjønn. Er-
statning skal dog ikke ligge utenfor de grenser de
to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene
betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til opp-
mannen og mulige andre omkostninger ved
skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er
det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og
den annen part er forsikringstaker i egenskap av
privatperson, dekker selskapet allikevel alle om-
kostninger ved skjønnet hvis forsikringstaker ikke
selv ønsker å bære sin del. Skjønnets verdsettelser
er bindende for begge parter

3. Renter av erstatningsbeløp
Sikrede har krav på renter overensstemmende med
reglene i par. 8-4 eller par. 18-4 i lov om forsik-
ringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL).

4. Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet,
mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter
denne og andre forsikringsavtaler i anledning
samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver
forsikringsavtale med sikrede, jf FAL par. 4-2, 4-3,
8-1 eller par. 13-2, 13-3 og 18-1, jf også pkt 9
nedenfor.

5. Frist for å gi melding om skade og for å foreta
rettslige skritt samt foreldelse
5.1 Selskapet er fri for ansvar hvis:
5.1.1 sikrede ikke har meddelt kravet til Selskapet
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de
forhold som begrunner det 
5.1.2 sikrede ikke har anlagt sak eller krevd
nemndbehandling innen seks måneder etter at
sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet ikke
anser seg ansvarlig og det samtidig er minnet ham
eller henne om fristen, dens lengde og følgen av
at den oversittes, jf FAL par. 8-5, 18-5, 20-1
5.2 sikredes krav foreldes også etter be-
stemmelsene i FAL par. 8-6 eller par. 18-6.

6. Oppsigelse i forsikringstiden.
6.1 Selskapet kan si opp forsikringen:
6.1.1 hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige
opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jf
FAL par. 4-3 eller 13-3
6.1.2 hvis det foreligger svik i forbindelse med
opplysninger om risikoen, med øyeblikkelig virk-
ning, jf FAL par. 4-3 eller 13-3
6.1.3 hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret,
med en ukes varsel, jf FAL par.8-1 eller par.18-1
6.1.4 etter inntruffet skade hvis sikrede har voldt
skaden forsettlig, eller sikrede har forsømt å over-
holde en sikkerhetsforskrift, eller skadeforløpet
viser stort avvik fra det normale, eller det i løpet
av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader til
sammen under denne og andre avtaler med Sel-
skapet. Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf FAL
par.3-3 eller 12-4
6.1.5 med 2 måneders frist der bruken av forsik-
ringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres
forsikringstiden på en måte som innebærer at Sel-
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skapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det
nye forholdet hadde foreligget ved forsikrings-
tidens begynnelse, eller er av betydning for Sel-
skapets mulighet til å gjenforsikre, jf FAL3- 3/12-4
6.1.6 med 2 måneders frist ved gjentatte mis-
lighold av premiebetalingen, jf FAL par. 3-3 eller
par. 12-4
6.1.7 eller deler av denne med 14 dagers varsel
dersom sikrede har innlatt seg på aktiviteter som
kan utsette selskapet eller deres reassurandører for
sanksjoner eller at de opptrer i strid med regelverk
nevnt i pkt.1.4, jf. FAL 3-7 eller 12-4. En oppsig-
else overfor forsikringstaker får samme virkning for
medforsikret. Dersom selskapet sier opp forsik-
ringsavtalen, skal selskapet straks varsle medfor-
sikret
6.2 Sikrede kan si opp
6.2.1 livsforsikring når som helst i forsikringsåret.
Dette punkt kan være fraveket i avtaler om
kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå av forsik-
ringsbeviset
6.2.2 annen personforsikring når som helst med
en måneds varsel. Dersom behovet faller bort eller
ved andre særlige grunner, kan forsikringen sies
opp umiddelbart, jf. FAL 12-3, 3.ledd Dette punk
kan være fraveket i avtaler om kollektiv forsikring
og vil i så fall fremgå av forsikringsbeviset.
6.2.3 skadeforsikring dersom forsikringsbehovet
faller bort eller det foreligger andre særlige
grunner, jf FAL par. 3-2, 2.ledd. Sikrede kan også
si opp skadeforsikring for flytting til annet forsik-
ringsselskap med 1 måneds varsel. Varselet skal
inneholde opplysninger om dato for flyttingen og
til hvilket selskap forsikringen skal flyttes, jf. FAL
par.3-6, 2.ledd, 2.punktum. For at oppsigelsen skal
komme inn under reglene om flytting, skal den nye
forsikringen ha minst samme eller tilnærmet
samme dekningsomfang. For kollektive forsikrings-
avtaler og forsikringsavtaler for virksomheter
som kommer inn under FAL par. 1-3 pkt. a til e,
kan retten til flytting fravikes. Dette vil i så fall
fremgå av forsikrings-beviset.

7. Varighet for forsikringsavtalen og beregning
av premie
7.1 Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er
vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt
dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 24.00 siste
dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for
senere fornyelser. Det er en forutsetning at

premien blir betalt innen den tid som fremgår av
betalingsvarselet. Hvis det er en forutsetning at
premien skal være betalt før Selskapets ansvar be-
gynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset
for den enkelte dekning.
7.2 Ved terminvis premiebetaling eller ved delvis
betaling, svarer Selskapet bare for skader som inn-
treffer i det tidsrommet det er betalt premie for.
7.3 Dersom premien for endring eller utvidelse av
forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil
endringen/utvidelsen bli annullert.
7.4 Opphører en løpende forsikring i avtale-
perioden, har Selskapet krav på premie forholds-
messig etter den tiden forsikringen har vært i kraft,
med mindre noe annet fremgår av det enkelte for-
sikringsvilkår.
7.5 Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel
ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis
på grunn av manglende betaling. Selskapet har i
slike tilfeller krav på premie for inntil 60 dager ut-
over den tid det har vært i ansvar. Avtalen, eller
de deler av avtalen som kravet gjelder, blir
annullert.
7.6 Ved terminvis premiebetaling beregnes et
termintillegg.

8. Fornyelse av forsikringen
Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år,
fornyes for ett år ad gangen, hvis ikke forsikrings-
takeren
sier opp avtalen innen forsikringstidens utløp. For
Selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før ut-
løpet av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og
premie kan endres og blir gjeldende fra fornyelses-
dag.

9. Identifikasjon
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt
eller delvis bortfaller som følge av sikredes hand-
linger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse
ved handlinger eller unnlatelser fra personer som
nevnt i FAL par. 4-11, annet ledd. I næringsvirk-
somhet gjelder dette ved handlinger eller unnlat-
elser gjort av ansatt som har det overordnede
ansvar for den del av virksomheten hvor for-
sømmelsen er gjort.

10. Ulovlige interesser
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som
kan verdsettes i penger.
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11. Vinningsforbud
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal
bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor
rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen
er intet bevis for tingens eller interessens verdi.

12. Lovvalg
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i
den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr 111
av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller
det er gjort annen avtale.

13. Verneting
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk
domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige
regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort
annen avtale.

14. Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp
m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes
i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår
av vilkår eller forsikringsbevis.

15. Personopplysninger
De personopplysninger If Skadeforsikring/ Eu-
ropeiske innhenter om deg er nødvendige for at
selskapet skal kunne administrere forsikringen,
oppfylle sine avtaleforpliktelser og forøvrig dine
ønsker som kunde. Opplysningene vil også kunne
benyttes for å vurdere og fatte beslutninger om
forsikringers innhold og vilkårutforming, i mar -
keds analyse og markedsføringen av våre produkter.
Personopplysningene kan for de nevnte formål også
utleveres til selskap/ organisasjoner vi samarbeider
med, så vel innenfor som utenfor EØS/EU-området.
Dersom du vil vite hvem som er våre samarbeids-
partnere, kan du kontakte vår personopplysnings-
ansvarlige. Dersom vi har opplysningsplikt overfor
offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert
i henhold til myn dig hetenes krav. Opplysningene
vil også kunne benyttes for å gi deg informasjon
om våre samarbeidsorganisasjonens tjenester for-
øvrig. Etter personopplysningsloven har du rett til
å få innsyn i de opplysninger selskapet har om deg,
og rett til å kreve at selskapet retter feilaktige eller
ufullstendige opplysninger. Har du spørsmål om
selskapets bruk av personopplysninger, kan du
henvende deg til selskapets personopplysnings-
ansvarlige. Det gjøres særskilt oppmerksom på at

dersom du ikke ønsker direkte markedsførings-
henvendelser for fremtiden, kan du når som helst
reservere deg mot dette ved
henvendelse til oss eller til det sentrale reserva-
sjonsregisteret i Brønnøysund.

16. Rettshjelp
Rettshjelp er ikke inkludert i denne forsikrings-
avtalen.

17. Garantiordning for skadeforsikring
Selskapet er medlem av garantiordningen for
skadeforsikring, se Lov om banksikring av 12.juni
1996nr 75 kap. 2a og forskrift om garantiordning
for skadeforsikring av 22. desember 2006 nr. 1617.
Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom
selskapet ikke kan betale det det plikter i henhold
til inngåtte forsikringsavtaler. Garantiordningen
dekker opp til 90 prosent av hvert enkelt krav. Krav
etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen an-
svarsforsikring, skal allikevel dekkes 100 prosent.
Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav utover
20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for
hvert skadetilfelle. Garantiordningen dekker blant
annet ikke kredittforsikring, livsforsikring, energi-
forsikring og luftfartsforsikring. Videre dekkes ikke
sjøforsikring, unntatt når forsikringen gjelder skip
som ikke er registreringspliktige i henhold til Lov
om sjøfarten (sjøloven) av 24. juni 1994 nr. 39 §11
annet ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50
bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jf
sjøloven §11 første punktum. Garantiordningen
dekker ikke næringslivsforsikring når forsikringen
gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller ved
senere fornyelser oppfyller minst to av følgende vil-
kår:
– har flere enn 250 ansatte
– har en omsetning på minst 100 millioner i følge

siste årsoppgjør
– har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50

millioner

For nærmere detaljer henvises det til ovennevnte
lover og forskrifter.
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For flere opplysninger, kontakt Europeiske Reiseforsikring, 
din reisearrangør eller If Skadeforsikring.

Komplette vilkår får du hos:
Europeiske Reiseforsikring 

Postboks 234, 1326 Lysaker
Tlf: +47 214 95 000 

Hovedkontor: Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

europeiske.no
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