
 

Reiseforsikring  
Faktablad for forsikringsprodukt 
Gjelder for privatreisende 
 

 
 

Selskap: Forsikringsgiver for denne forsikringen er  
Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr. 62 94 05 14,  
gjennom Europeiska ERV Filial (Sverige), org.nr. 516410-9208, 
heretter kalt Europeiska ERV, organisasjonsnummer 516410-9208. 
Tilsynsmyndighet er det danske Finanstilsynet. 
 
Forsikringen formidles av Trip X 

Produkt: Reiseforsikring Extra 
Forsikringsvilkår nr. 6010101 
Gjeldende fra 2019-05-15 
 

 
Følgende faktaark er bare en kort oversikt over forsikringen og utgjør ikke hele forsikringspolisen. Fullstendig 
informasjon om forsikringsproduktet finner du både før og etter avtalens inngåelse på www.tripx.no.  
 
Hvilken type forsikring handler det om? 
Forsikringsproduktet du har valgt er en reiseforsikring.  

Den som tegner forsikringen må ha fylt 18 år og være folkeregistrert i Norge og og medlem av folketrygden. 
Forsikringen gjelder for de personene som angis i forsikringsbrevet/bestillingsbekreftelsen, og som ved tegning av 
forsikringen var folkeregistrert i Norden og registrert i en nordisk allmenn forsikringskasse.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hva inngår i forsikringen? 

Høyeste erstatningsbeløp (NOK) 

 Tapt avreise – Nødvendige og rimelige 
merkostnader til ny billett. Mat/losji inntil 
2 000/dag og forsikret 

 Forsinket bagasje – 1 000/dag, men 
maksimalt 3 000 

 Forsinket person 
Etter 3 timer – 200/forsikret  
Etter 12 timer – ytterligere 500/forsikret  

 Egenandelsbeskyttelse (hjem- og 
bilforsikring) 
10 000/skadetilfelle 

 Egenandelseliminering for leid kjøretøy 
25 000/skadetilfelle 

 Reiseavbrudd – Nødvendige og rimelige  
merkostnader 

 Ødelagt ferie 
50 000/forsikret og reise, 200 000/forsikring 
og reise 

 Uforutsett hendelse – Ferieopphold 
20 000/reise 

 Evakuering – Nødvendige og rimelige 
merkostnader. Mat/losji opptil 
15 000/forsikret 

 Kriseterapi – 10 000/forsikret eller 
skadetilfelle 

 Ettersøkelse og redning  
100 000/forsikret, 300 000/skadetilfelle 

 Ansvars- og rettsbeskyttelse 
Personskade/materiell skade: 

10 000 000/reise 

Rettsbeskyttelse: 100 000/reise 
Egenandel rettsbeskyttelse: 10 % av den totale 
skadekostnaden, men minst 2 500 NOK. 
 

 Overfallsbeskyttelse – 500 000/forsikret 

 Ulykke – Invaliditet og dødsfall 

Ved invaliditet: Erstatning utbetales med et 
kapitalbeløp i en størrelse som tilsvarer 
invaliditetsgraden, men maksimalt 500 000 

Ved dødsfall 
Person under 18 år: 25 000 
Person over 18 år eller eldre: 100 000 

  

 
Vad ingår inte i försäkringen?  

x Avbestillingsforsikring 

x Tjenestereiser 

x Ekstrem- eller profesjonell sport   

   

  
 

Finnes det begrensninger for hva 
forsikringen dekker?  

Det gis bl.a. ikke erstatning for:   

! Generelt unntak 
Streik, lockout, arrestasjon, beslaglegging 
eller andre myndighetstiltak.  

! Ansvars- og rettsbeskyttelse 
Skadeerstatningskrav/tvister som er relatert 
til yrkes- og stillingsutøvelse. 
 Skade på eiendom som du har leid, leaset, 

lånt, bearbeidet, reparert, oppbevart eller på 
annen måte hatt mer enn helt midlertidig 
befatning med 

 Skadeerstatningsplikt oppstått ved bruk av 
motordrevet kjøretøy, campingvogn, 
tilhenger, fly, paraglider, hangglider eller 
annen tilsvarende farkost. Anmerkning: 
Unntaket gjelder ikke for elektrisk rullestol. 

! Tapt avreise 
 Hvis du ikke har tatt hensyn til 

transportørens skriftlige anvisning med 
hensyn til innsjekkingstid eller minste tid for 
korrespondanse 

! Egenandelsbeskyttelse 
Skade som oppstår ved reise som varer i over 
30 dager 

! Ødelagt ferie  
 Det gis ikke erstatning for ødelagte 

feriedager etter den opprinnelig planlagte 
reiseperioden eller etter 30 dager fra du 
forlot hjemlandet ditt for å påbegynne 
reisen. 

 Det gis ikke erstatning for dagsandeler eller 
erstatningsreise i tilfeller der symptomene 
eller behandlingsbehovet har vært til stede 
de siste to (2) månedene før avreise. 

! Ettersøkning og redning 
Ettersøkning og redning i forbindelse med 
kidnapping eller kapring. 

 

 



 

 

 Sykdom og ulykke (inkl. hjemtransport) 
Nødvendige og rimelige kostnader hvis ikke 
annet angis i de fullstendige vilkårene. Ved 
akutt sykdom gis det erstatning i opptil 60 
dager fra dagen for første legebesøk. Ved 
ulykke gis det erstatning i opptil tre (3) år fra 
ulykkeshendelsen. 

 Akutt sykdom og ulykke  
 Lokale reisekostnader   
 Kostnader til mat og opphold   
 Akutt tannbehandling (5 000/forsikret) og 

tannulykke  
 Kostnad til begravelse på reisemålet   
 Hjemtransport   

 Ledsagelse (2 personer) 
 Pårørendes reise (2 personer) 
 Fysioterapi og kiropraktorbehandling  
 Medisinsk feilbehandling 

 

 Bagasjebeskyttelse – 25 000/forsikret 

 

! Sykdom og ulykke 
 Eksisterende medisinske tilstander som har 

gitt opphav til sykdom og/eller er behandlet 
senere enn to (2) måneder før forsikringen 
ble tegnet. 

 Forløsning eller behandling av graviditets-
komplikasjoner som oppstår etter uke 34 
(33+6). 

 Planlagte operasjoner, behandlinger og 
eventuelle komplikasjoner i forbindelse med 
disse. 

 Hvis lege har frarådet deg fra å påbegynne 
reisen. 

! Bagasjebeskyttelse 
 Tyveriutsatt eiendom som er sjekket inn. 
 Tyveriutsatt/særskilt verdifull eiendom som 

er etterlatt i motordrevet kjøretøy mellom kl. 
20.00–08.00 eller etterlatt på en synlig måte 
på dagtid. 

 Penger, reisedokumenter og verdipapirer 
som er gjenglemt, mistet eller forlagt, 
etterlatt i motordrevet kjøretøy, levert for 
transport, sjekket inn eller overlevert i en 
annen persons varetekt utenfor din 
umiddelbare kontroll og oppsikt. 

  

 
Hvor gjelder forsikringen?  

 Forsikringen gjelder i det geografiske området som angis i forsikringsbrevet. Forsikringen gjelder imidlertid 
ikke i områder som utenriksdepartementet i hjemlandet ditt har frarådet reising til. Les mer på www.erv.se 
eller på respektive lands utenriksdepartements nettstedet. 

   
 

Hvilke plikter har jeg?  
 Ved akutte saker skal du kontakte assistanseselskapet Europeiska ERV Alarm.  
 Ta vare på kvitteringer, bevis på forsinkelser (PIR-rapport), legeattest og annet underlag som bekrefter 

skadetilfellet. Skademeldingen sender du inn til oss så snart som mulig. 
 For å få rett til full erstatning må du overholde aktsomhetskravene og sikkerhetsforskriftene som angis i 

forsikringsvilkåret.  
 For å ha rett til full erstatning må du passe godt på eiendommen din, for så langt som mulig å hindre tyveri og skade. 

   

 
Når og hvordan skal jeg betale? 
 Forsikringen må tas ut og betales til TripX i forbindelse med reisen. 

   

 
Når begynner og slutter forsikringen å gjelde?  
 Forsikringens gyldighetstid fremgår av forsikringsbrevet. Forsikringen må tegnes for hele reisens lengde, men 

maksimalt for 365 dager.  
 Forsikringen begynner å gjelde fra og med tidspunktet for reisens begynnelse. 
 Forsikringen fornyes eller forlenges ikke automatisk. 

   
 

Hvordan kan jeg si opp avtalen? 
Du kan når som helst si opp forsikringen din. Kontakt TripX, så hjelper de deg. 
 
Angrerett i henhold til Angrerettloven 
Private forsikringstakere har rett til å angre på inngått avtale om kjøp av forsikring når salget har skjedd per 
telefon eller internett. TripX må ha beskjed om dette senest 14 dager etter avtaleinngåelsen. Forsikringen vil da 
bli avsluttet, og forsikringstakeren vil kun betale for de dagene forsikringen har vært i kraft. Du har ikke 
angrerett på forsikringer med en forsikringstid på under 30 dager.  
 

 
Garantifondet  
Europeiska ERV er en filial av det danske forsikringsselskapet Europæiske ERV. Danske forsikringsselskaper omfattes av 
det danske Garantifondet, som beskytter kunder hvis et forsikringsselskap skulle gå konkurs. Garantifondet betaler bare 
ut erstatning til personer som er permanent bosatt i Danmark. Som kunde hos Europeiska ERV har du imidlertid samme 
beskyttelse som alle andre kunder har hos forsikringsselskaper på det svenske markedet. 
 

http://www.erv.se/

