
                                           
FORSIKRINGSBEVIS ENKELTREISEFORSIKRING NR. 635.1 

(AV 01.09.11) 
 
1. INNHOLDET I FORSIKRINGSBEVISET. Forsikringsbeviset gir en oversikt og spesifikasjon av de 

forsikringer som er avtalt. Det gjengir en kortfattet oversikt over de sikkerhetsforskrifter og 

ansvarsbegrensende forutsetninger som gjelder for den enkelte forsikring. Forsikringsbeviset må leses 

grundig, og forsikringstaker må spesielt sende oss melding dersom det oppdages at avtalen bygger på 

opplysninger som ikke er korrekte.  

 

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR. Forsikringen gjelder for medlemmer av norsk folketrygd 

med fulle rettigheter, har fast bostedsadresse i Norge registrert i folkeregistret, og som skal returnere til 

Norge etter reisen. Medforsikret ektefelle/samboer og barn må være registrert med samme bostedsadresse 

som forsikringstaker for å få familierabatt. Personer som har fylt 70 år må tegne Seniorforsikring, mens 

personer under 35 år kan velge å tegne Ungdomsreiseforsikring.. 

 

3. PREMIEBETALING. Premien skal være betalt før utreise, og senest første dag i avtaleperioden. Betales 

premien første dag i avtaleperioden gjelder forsikringen tidligst fra betalingstidspunktet denne dag. Ved 

annullering tilbakebetales premie når beløpet utgjør kr. 250 eller mer pr. forsikring. 

 

4. FRIST FOR Å MELDE INNTRUFFET SKADE. Tap/skade skal meldes Gouda omgående, jf. 

Forsikringsavtaleloven (FAL) 4-10 og 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. 

 

5. FORSIKRINGSSELSKAPENES EGET SKADEREGISTER – FOSS. Alle skader som blir meldt til et 

forsikringsselskap registreres også i Forsikrings- selskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Ved 

registrering av skade får forsikrings- selskapet automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til 

registeret på samme kunde, også skader meldt til andre forsikringsselskaper. 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 skal slettes etter 10 år. Forsikringstakeren har innsynsrett i 

registeret etter Personregisterloven § 7. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes FOSS. 
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6. RETT TIL Å KREVE NEMNDBEHANDLING 

Klager som omhandler forsikringsavtalen kan rettes til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 

Oslo, tlf. 23 13 19 60. 

 
SIKKERHETSFORSKRIFTER OG VESENTLIGE BEGRENSNINGER/UNNTAK 

 

A. REISEGODSFORSIKRING 
Forsikringen har begrensninger og unntak som er inntatt i vilkårenes pkt.1.1-1.4. 

Sikkerhetsforskrifter (pkt. 1.1) krever at sikrede skal: 

• holde tilsyn med de forsikrede gjenstander og passe på at ikke noe gjenglemmes 

• låse dører og lukke/sikre vinduer når sikrede forlater eiendelene/gjenstandene 

• bære penger og pass på/med seg eller låse dem inn i fastmontert safe i bygning, eller dertil 

egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning 

• plassere gjenstander som er nevnt i vilkårets 1.2.3 (verdigjenstander) og som ikke er i 

bruk, under lås. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Dersom låst 

oppbevaring ikke er tilgjengelig skal sikrede bære gjenstandene med seg. Dersom slike 

gjenstander oppbevares i motorkjøretøy eller campingvogn, skal de plasseres i lukket 

hanskerom eller låst bagasjerom/skiboks eller fjernes om kjøretøyet ikke har 

hanskerom/bagasjerom/skiboks.  

• ikke etterlate eiendelene i/på undervisningssted/båt/campingvogn, telt eller motorkjøretøy 

om natten, eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn 
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• sørge for at gjenstandene er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert og sikret for å tåle 

transport. Elektronisk utstyr som medbringes i båt/kano/kajakk skal pakkes i vanntett 

emballasje. 

• ikke sende penger, smykker, armbåndsur, briller/solbriller, edelstener, edelt metall, foto-

/video- og datautstyr, mobiltelefon, avspillingsutstyr for lyd, elektronisk utstyr, skjøre 

gjenstander og bedervelige varer som innsjekket bagasje. 

 

B. REISESYKEFORSIKRING 
Forsikringen dekker uventet akutt sykdom eller alvorlig ulykkesskade som oppstår på reisen. Dekningen har 

begrensninger og unntak som er inntatt i vilkårenes pkt. 2.2 og 2.3, og omfatter blant annet ikke utgifter som 

skyldes: 

• kroniske eller kjente sykdommer som innenfor de 5 siste månedene før avreise har medført 

sykehusinnleggelse, vurdering/behandling av lege og/eller endret medisinering 

• behandling av sykdom/lidelse som forsikrede før avreise er skrevet opp til lege eller på venteliste for 

utredning, undersøkelse, diagnostisering eller behandling pga av symptomer 

• opphold og behandling ved private klinikker i Norden 

• profesjonell utøvelse av boksing/judo/karate og lignende kampsport, eller trening til dette 

• frivillig deltakelse i slagsmål 

• utføring av/medvirkning til kriminell handling 

• selvforskyldt rus på grunn av inntak av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer 

• utgifter som påløper etter hjemkomst til Norge 

• svangerskap og abort 

 

C. ULYKKESFORSIKRING 
Etter fylte 70 år utbetales det ikke erstatning for død/invaliditet. Det er begrensninger for ulykkesskader 

som skyldes yrkesutøving. 

Forsikringen har unntak og begrensninger som er inntatt i vilkårene pkt. 3.1 og omfatter blant annet ikke 

ulykkesskade som skyldes: 

• utøvelse av boksing, judo, karate og lignende kampsport og/eller trening til dette 

• frivillig deltakelse i slagsmål 

• utførelse av /eller medvirkning til kriminell handling 

• selvforskyldt rus på grunn av inntak av alkohol, medisiner og/eller narkotiske stoffer 

• tjeneste i væpnede styrker utenfor Norge 

• luftfart der forsikrede ikke er passasjer 

• drukning som skyldes sykdom/sykelig tilstand 

 

Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som skyldes deltagelse i fotball-/ håndball-/rugby-/amerikansk 

fotball-/ bandy- og ishockeykamper som er obligatoriske eller godkjent av forbund eller krets i det aktuelle 

oppholdsland, er ikke omfattet. 

 

D. PRIVATANSVARSFORSIKRING 
Forsikringen gjelder for ansvar oppstått under reise utenfor Norden. 

Forsikringen har begrensninger og unntak som er inntatt i vilkårene, pkt. 8.3 og omfatter blant annet ikke 

ansvar: 

• for erstatning for tort og svie 

• overfor medlemmer av din familie 

• som eier eller fører av motorkjøretøy, arbeidsmaskin, hangglider, båt, trav- og galopphest. 

• ved forsettlig forvoldt skade 

• i kontraktsforhold 

 

F. RETTSHJELPSFORSIKRING 
Forsikringen gjelder kun på reiser utenfor Norden. 

Forsikringen har begrensninger og unntak som er inntatt i vilkårenes pkt. 9.2 og omfatter blant annet ikke: 

• tvist som har sammenheng med yrke eller erverv 

• tvist mellom sikrede og reisebyrå/-arrangør/-formidler eller en av reiseledsagerne 

• tvist som gjelder erstatningsoppgjør i forbindelse med krav rettet mot Gouda Reiseforsikring 

• tvist som gjelder sikredes faste eiendom eller kjøp/salg av eiendom eller leierett (timeshare) 

• tvist som gjelder motorkjøretøy, båt og luftfartøy, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller 

bruker. 

 

Forsikrede plikter å utnytte mulighetene for fri rettshjelp til føring av saken, samt bringe saken inn for 

behandling ved en offentlig anerkjent klageinstans/ankeinstans, eksempelvis Finansklagenemnda eller 

lignende, som kan føre saken uten kostnader for forsikrede. 


