
Erklæring om egen helse
- søknad om forsikring

Dette skjemaet fyller du selv ut og underskriver. Dersom du kan svare nei på alle spørsmålene, er det ikke nødvendig at 
legen din fyller ut legeerklæringen. Dersom du svarer ”ja” på ett eller flere av spørsmålene må legen fylle ut 
legeerklæringen. Vi ber om at skjemaene sendes samlet til Gouda. Utgifter til å innhente legeerklæring dekkes ikke av 
Gouda Reiseforsikring. Det tar inntil 14 dager å behandle søknaden, fra det tidspunkt vi mottar papirene.
 
OBS: Blanketten er på to sider, begge sider må fylles ut og sendes inn. Alle spørsmål må besvares!  
Se veiledning på side 2.

Navn: Fødselsnummer:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Telefon: Evt. e-post:

Reisemål (land): Reisearrangør/reisebyrå:

Evt. polisenummer på reiseforsikring:

Evt. polisenummer på avbestillingsforsikring:

Avreisedato: (dd/mm/åå) Hjemkomstdato: (dd/mm/åå)

Ordrenummer hos reisearrangør:

Navn og adresse til din fastlege: 
Legens navn:

Legens adresse: Postnr.: Poststed:

1.
Blir du behandlet med medisiner? 

  Ja   Nei

Hvis ja, hvilke medisiner? (Hvis du har tatt andre medisiner de siste to årene, skal de også noteres):

Medisin: Dose: Dato for første utskrivning: Dato for siste endring:
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2.

Ved endringer av medisinen eller dosen det siste halvår (også opphør), skal årsaken føres opp her:

Medisin endring: Årsak: Dato for endring:

For hvilke sykdommer/lidelser blir du behandlet? (Alt skal med, selv om du syns at det er alminnelig eller ikke alvorlig)

Har du andre sykdommer? 

  Ja   Nei

Hvis ja, hvilke?

Har det vært endring i behandlingen de siste to årene? 

  Ja   Nei

Hvis ja, hvilken?

Har du innenfor de siste to årene gjennomgått operasjon, vært på sykehus, blitt behandlet av andre leger, fysioterapeut, kiropraktor eller andre 
behandlere? 

  Ja   Nei

Hvis ja, hvilken behandler? For hvilken lidelse?

3.
Er du henvist til / avventer behandling / undersøkerse? 

  Ja   Nei

Hvis ja, til hva og hvorfor?

4.
Har det skjedd endringer i din helse innenfor de siste to årene? 

  Ja   Nei

Hvis ja, hvilke?

Jeg gir herved samtykke til, at Gouda Reiseforsikring kan innhente opplysninger, fra lege eller annet helsepersonell, om min helse, dersom det er 
nødvendig for en fullstendig vurdering av den forsikringsmessige risiko. Samtykket omfatter kun helseopplysninger forut for det tidspunkt hvor 
Gouda Reiseforsikring har akseptert den ønskede forsikring.

Dato: Forsikringssøkendes underskrift:
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Veiledning ved ufylling av egenerklæring
Egenerklæring skal fylles ut av reisende som har fylt 70 år. Den skal være godkjent innen avreise for at forsikringen skal 
kunne yte dekning. Vi ber om at blanketten mottas senest 14 dager før avreise, da det i visse situasjoner vil det være 
behov for ytterligere opplysninger fra lege eller sykehus. Evt. utgifter til lege dekkes ikke av Gouda. Husk at alle felter må 
fylles ut.  
 
Hvis du tar medisin – Pkt. 1  
All medisin ordinert av lege må føres opp. Skriv navnet på hvert preparat, årstall for første gang du fikk det, samt evt. 
endringer av dosen siden den gang. Du må også skrive hvilken dosering du tar det i. Dersom det har skjedd endringer/
utskrivning av preparater innen for det siste årene, skal dato fremgå. Du skal også føre opp de medisiner du eventuelt 
sluttet å bruke innenfor det siste året.  
 
Sykdommer/lidelser – Pkt. 2  
Her må du skrive diagnoser på de sykdommer har (på norsk eller latin). Husk å føre opp alle lidelser, så det ikke er tvil om 
hvorfor du tar medisin (dvs. også høyt blodtrykk, kolesterol m.m.). Du må også føre opp operasjoner eller undersøkelse/
behandling hos lege, sykehus, fysioterapeut, psykolog eller andre behandlere innenfor de siste 2 år.  
 
På venteliste eller avventer undersøkelse eller behandling – Pkt. 3  
Hvis du har blitt henvist til ytterligere undersøkelser eller behandling, fører du det opp her. Hvis du har nye symptomer, 
som ikke har blitt undersøkt eller utredet enda, føres det også opp her.  
 
Endringer i din helse – Pkt. 4  
Hvis det har skjedd endringer i den helse det siste året, så skriver du det opp her. 


