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1. Hva er sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskriftene sier hvordan sikrede
eller andre skal forholde seg for å forebygge
og begrense skade. Se Forsikringsavtaleloven
§ 1-2 (e).
Selskapet tar forbehold om at det skal være
helt eller delvis uten ansvar hvis en
sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvis en skade inntreffer og det skyldes at en
sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det
under hensyn til graden av skyld,
skadeforløpet og eventuelt andre forhold om
selskapet skal utbetale og i tilfelle hvor mye.
Se Forsikringsavtaleloven, § 4-8.
2. Spesielt for reiseforsikring:
2.1. Avbestilling og forsinkelse
Avbestilling må meddeles reisearrangør,
transportør, hotell, utleier eller reisebyrå straks
det er klart at reise eller opphold ikke vil bli
gjennomført. En reise må minst ha 1 time og
30 min fra angitt ankomst til avgang med neste
transportmiddel. Bagasje skal være forsvarlig
merket med navn og adresse.

kl 00.00 til kl 06.00. Hensettes bil,
campingvogn, båt eller telt for mer enn ett
døgn, skal gjenstandene fjernes.
D. Reisegods skal pakkes, merkes og sikres
slik at det tåler den aktuelle transport.
Gjenstander som medbringes i kano eller
kajakk må pakkes i vanntett og flytende
emballasje. Verdigjenstander, samt
flasker, glass, briller, og bedervelige varer
skal ikke sendes som ekspedert bagasje.
Transportørens gjeldende bestemmelser
om bagasjens innhold og pakking, samt
meldeplikt ved tap/skade skal overholdes.
E. Pass, billetter, smykker, klokker og
kontanter skal ikke etterlates, men bæres
på person eller oppbevares i låst safe.
Andre tyveriutsatte gjenstander som
elektronisk utstyr, sportsutstyr, våpen, kunst og
optisk utstyr skal aldri etterlates i bil,
campingvogn, telt eller rom som andre har
tilgang til. I bil eller båt skal dette oppbevares
uten at det synes fra utsiden, det vil si i låst
bagasjerom/hanskerom.
3. Reisesyke
A. Ved sykdom/skade må sikrede snarest
søke lege og følge legens anvisninger.

2.2. Tilsyn og sikring av reisegods

Ved forhold som:

Hotellrom eller leilighet, motorvogn,
campingvogn og båt skal alltid lukkes og låses
før de forlates. Nøkler skal oppbevares
utilgjengelig for uvedkommende.

•
•

A. Sikrede skal føre tilsyn med reisegodset,
og alltid forlate reisegods innelåst. Det skal
særlig påses at ingen gjenstander
gjenglemmes. Forsikrede gjenstander skal
oppbevares, plasseres og håndteres slik at
de ikke utsettes for skadeverk i form av
vann-, fukt-, støt-, knusnings-, klemskader
eller lignende.
B. Verdigjenstander skal aldri etterlates i bil,
båt, campingvogn, telt eller i rom som flere
enn sikrede eller hans reisefølge
disponerer. Kontanter, smykker, ringer, ur,
pass og billetter skal sikrede bære på seg
eller oppbevare i låst safe, og nøkkel eller
kode skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende.
C. Øvrige gjenstander skal ikke oppbevares i
eller på motorvogn, campingvogn, båt eller
telt som er hensatt for natten eller for mer
enn ett døgn. Med natten menes
tidsrommet fra oppbevaringsstedet forlates
om dagen, og til man tar det i bruk igjen
neste dag, og i alle tilfeller tidsrommet fra

•

når utgifter overstiger kr 5.000
Sykehusopphold/sykehusinnleggelse
ut over 1 døgn
og ved sengeleie utenom sykehus som
forventes å vare mer enn 5 døgn.

Skal Selskapet eller SOS International
underrettes.
B. Når sikrede er under eller skal ha
legebehandling for alvorlig sykdom eller
lidelse, skal det før reise påbegynnes
innhentes skriftlig erklæring fra sikredes
lege om at det er forsvarlig å foreta reisen
og lite sannsynlig at komplikasjon eller
forverring vil oppstå. Det samme gjelder
om sikrede lider av en alvorlig lidelse som
kan medføre komplikasjon eller forverring
på reisen.

4. Krigsfarlige områder
Ved reiser til skadeutsatte eller områder utsatt
for krigsrisiko eller lignende skal reiseråd fra
utenriksdepartementet sjekkes og etterfølges.

5. Sportsaktiviteter
Sikrede plikter og sjekke hvilke
sportsaktiviteter forsikringen dekker. Disse
finnes i Vilkår 107 Reise Premium, Pkt. 10.5.2.
6. Ulykke
Ved dykking må forsikrede ha gyldig
sportsdykker- sertifikat etter internasjonal
standard (PADI, CMAS, NAUI) for den aktuelle
dybde. Skader ved dykking dypere enn 40
meter er ikke dekket.
7. Endring av risiko
7.1. Plikt til å melde fra om endringer
Sikrede plikter å melde fra til selskapet om
endringer i forhold som påvirker prisen på
forsikringen. Skulle det skje endringer som
ikke er avtalt med selskapet, og det skjer en
skade, kan erstatningen bli redusert.
Erstatningen reduseres da med samme
prosentsats som forholdet mellom den premie
som er betalt, og den som skulle vært betalt.
Se forsikringsavtaleloven § 4-7.
7.2. Bortfall av ansvar
Selskapet tar forbehold om at det skal være
helt uten ansvar for forsikringstilfeller som
skyldes at forhold av vesentlig betydning for
risikoen blir endret. Se forsikringsavtaleloven
§ 4-6.
8. Grov uaktsomhet
Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt
forsikringstilfellet, kan Selskapets ansvar
settes ned eller falle bort, jf.
Forsikringsavtaleloven § 4-9 og § 13-9.
9. Identifikasjon – Betydningen av andres
handlinger
Handlinger eller unnlatelse fra sikredes
ektefelle, som bor sammen med sikrede, eller
fra personer som sikrede lever sammen med i
et fast etablert forhold, får samme virkning for
sikredes rettigheter etter forsikringen som om
handlingene eller unnlatelsene var foretatt av
sikrede selv.
Det samme gjelder ved handlinger eller
unnlatelser fra person som med sikredes
samtykke er ansvarlig for

forsikringsgjenstanden.

