Forsikringsbevis Reiseforsikring –
for pensjonister i Equinor ASA fra 01.03.2021
Avtalenummer: 5442243
Forsikringsbeviset beskriver hva forsikringen omfatter og fremhever de mest sentrale bestemmelser.
For mer utfyllende informasjon om forsikringen, henvises det til forsikringsvilkårene (STAT100 av 01.03.2021).
Dekningsomfang:
Personlig reisegods
kr. 100.000 pr sikret
Forsinket bagasje
kr. 5.000 (etter 4 timer)
Reisesyke og hjemtransport
Reiseansvar
Rettshjelp
Avbestilling
Forsinket avgang
Forsinket fremmøte
Egenandel leiebil

Ubegrenset sum
kr. 15.000.000
kr. 100.000
kr. 100.000 pr sikret
Kr. 3.000 pr sikret
Kr. 50.000 pr sikret
Kr. 10.000 pr skadetilfelle

Forsikringen gjelder ikke for reiser til områder som Utenriksdepartementet offisielt
• fraråder reise til eller opphold i
• fraråder reise til eller opphold i som ikke er strengt nødvendig.
Forsikringen vil være ugyldig på hele reisen selv om reiserådet oppheves etter avreise.

HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER
Alle førtids-, uføre- og alderspensjonister.
Forsikringen gjelder også for ektefelle/samboer og egne barn/fosterbarn frem til fylte 21 år.
Ektefelle/samboer må ha samme bostedsadresse i Folkeregisteret som den pensjonerte. Barn må ha samme bostedsadresse,
folkeregisteret som en av foreldrene. Medforsikret ektefelle omfattes ikke av forsikringen fra det tidspunkt det er avsagt dom
for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Det forutsettes at pensjonister, ektefelle/samboer og eventuelle barn/fosterbarn er medlem i norsk eller nordisk folketrygd, og
at man bor minst 6 mnd. av året i Norge/Norden.
Forsikringen gjelder for alle førtids-, uføre- og alderspensjonister hos Equinor (heretter kalt forsikringstaker).
Ektefelle/Samboer
Forsikringen gjelder også for pensjonistens ektefelle/registrerte partner/samboer. Ektefelle/registrert partner/samboer må ha
samme bostedsadresse i Folkeregisteret som pensjonisten. Medforsikrede ektefelle omfattes ikke av forsikringen fra det
tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller
endelig.
Barn
Forsikringen gjelder også for pensjonistens barn, og barn av pensjonistens ektefelle/registrerte partner/samboer. Barnet må ha
samme bostedsadresse i Folkeregisteret som en av foreldrene. Forsikringen gjelder også for barnebarn og fosterbarn som bor
fast hos pensjonisten. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglig omsorgen. For barn
gjelder forsikringen frem til fylte 21 år.
Det forutsettes at de forsikrede (pensjonist/ektefelle/ registrert partner/samboer og barn) er medlem av norsk eller nordisk
folketrygd, og at alle bor minst 6 mnd. av året i Norge/ Norden.

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER:
Forsikringen gjelder i hele verden, på alle ferie- og fritidsreiser med varighet inntil 45 dager. Forsikringen gjelder ikke på
tjenestereiser. Med reise menes at sikrede forlater sin bostedsadresse i Norden til sikrede er tilbake på samme sted.

Vi minner om at reiseforsikringen ikke omfatter ulykkesforsikring. Førtidspensjonister har denne dekningen i Equinors
personalforsikring.
Meld skade til Tryg Forsikring på www.tryg.no/meld-skade, eller ring +47 915 04040.
Ved akutt behov for hjelp på reiser, kontakt Tryg Alarm på telefon +47 55 17 10 01.
Ved behov for utvidelse av reisevarighet på ferie- og fritidsdekningen utover 45 dager, kontakt Tryg via equinor@tryg.no eller på
telefon +47 55 17 17 90.
På side 3 og 4 i forsikringsbeviset er sikkerhetsforskrifter, risikoendringsregler og frist for å melde skade inntatt.
Dette er viktige bestemmelser som vi anbefaler at du setter deg inn i før du reiser.
Med hilsen
Tryg Forsikring

SIKKERHETSFORSKRIFTER
Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å forebygge eller begrense skader og tap. Det er viktig at disse overholdes. Brudd på
sikkerhetsforskriftene kan medføre avkortning i erstatningen. Se Lov om forsikringsavtaler paragraf 4-8.
Forsinkelse i reiseruten - beregn god tidsmargin
Den reisende må passe på at det er nok tid mellom transportetappene. Det må beregnes minst 1 time fra beregnet ankomst
med et transportmiddel, til siste oppmøtetid for neste transportmiddel.
Ved opphold på offshoreinstallasjon, skip eller lignende, må det beregnes minst 72 timer (3 døgn) fra planlagt ankomst Heliport
til planlagt avgang for en ny reise.
Reisegods
Merking og pakking av reisegods
Reisegods må merkes tydelig med navn og adresse. Reisegods skal pakkes, merkes og sikres forsvarlig slik at den tåler den
aktuelle transporten. Musikkinstrumenter og sykkel skal pakkes i hard koffert beregnet for transport av den aktuelle
gjenstanden. Transportørens bestemmelser om bagasjeinnhold og pakking må overholdes.
Tilsyn med reisegods
Sikrede skal føre tilsyn med reisegods. Sikrede må sørge for at reisegods ikke blir gjenglemt. Når bagasjen forlates, skal den være
innelåst. Reisegods skal ikke etterlates i bil, båt, telt eller campingvogn mellom klokken 24.00 og 06.00.
Lukking og låsing
Hotellrom, leilighet eller annet bosted skal være lukket og låst når det forlates. Bil, båt og campingvogn skal være lukket og låst
når det forlates.
Lommebok, kontanter, smykker, klokker, pass og billetter
Lommebok, kontanter, smykker, klokker, pass og billetter skal sikrede bære med seg eller oppbevare i låst safe. Nøkkel eller
kode til safen må oppbevares utilgjengelig for andre.
Tyveriutsatte gjenstander
Tyveriutsatte gjenstander skal ikke oppbevares i telt eller i rom som flere enn sikrede eller sikredes reisefølge disponerer. Når
slike gjenstander oppbevares i bil, båt eller campingvogn, skal de plasseres uten innsynsmulighet i lukket hanskerom, låst
bagasjerom eller låst skiboks. Som tyveriutsatte gjenstander menes:
- telefon, data-, foto- og videoutstyr, tv, dvd, radio, anlegg for lyd og bilde, mp3-spiller, dataspill, lesebrett, gps og andre
elektroniske gjenstander
- sportsutstyr, herunder golf-, fiske-, sykkel-, klatre- og dykkerutstyr med tilbehør
- våpen og ammunisjon med tilbehør
- kunst og antikvitetsgjenstander
- optisk og audiovisuelt utstyr.
Ekspedert bagasje - sikrede skal ikke sende følgende gjenstander som ekspedert bagasje:
- telefon, data-, foto- og videoutstyr, tv, dvd, radio, anlegg for lyd og bilde, optisk utstyr, mp3-spiller, dataspill, lesebrett, gps og
andre elektroniske gjenstander
- kontanter, klokker og smykker (edelstener, perler og edelt metall)
- gjenstander av glass og tilsvarende skjøre materialer
- briller
- flasker
- flytende væske med unntak av nødvendige toalettartikler som er forsvarlig pakket
- bedervelige varer
- kunst og antikviteter.
Reisesyke og hjemtransport - dykking
Ved dykking skal den sikrede ha gyldig sportsdykkersertifikat etter internasjonal standard (PADI, CMAS, NAUI) for den
aktuelle dybden.
Evakuering - offisielle reiseråd
Sjekk offisielle reiseråd: før avreise skal sikrede sjekke offisielle reiseråd for det aktuelle området. Reiseråd finnes på Det norske
utenriksdepartementets nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinfo
rmasjon/reiserad_land/id2589040/. Forsikringen gjelder ikke for reiser til områder som Utenriksdepartementet offisielt
- fraråder reise til eller opphold i
- fraråder reise til eller opphold i som ikke er strengt nødvendig
Forsikringen vil være ugyldig på hele reisen selv om reiserådet oppheves etter avreise.

Evakuering skal skje ved første mulighet etter evakueringsråd er fremsatt. Sikrede må følge Det norske utenriksdepartementets
(UD) anbefaling. Hvis departementet ikke har sørget for evakuering, skal evakuering avtales med selskapet eller Tryg Alarm.
Plikt til å melde fra om sykdom
Sykdom og ulykkesskade på reise
Ved sykdom eller skade skal lege kontaktes. Anbefalinger og råd fra legen skal følges.
Innleggelse på sykehus
Blir sikrede innlagt på sykehus, skal Tryg Alarm eller selskapet kontaktes med en gang. Det samme gjelder hvis utgifter til
medisinsk behandling overstiger kr 5 000.
Sengeleie foreskrevet av lege
Er det medisinsk nødvendig at sikrede skal holde sengen, må behandlende lege skrive en erklæring der årsak og sykeleiets
lengde bekreftes. Selskapet eller Tryg Alarm kontaktes dersom sengeleie varer mer enn 5 dager.
Legeerklæring
Hvis sikrede er under behandling eller venter på behandling for sykdom eller lidelse, skal legen før avreise bekrefte at det er
forsvarlig å foreta reisen. Det skal også være lite sannsynlig at sykdommen eller lidelsen forverrer seg eller at det skjer
komplikasjoner. Hvis selskapet krever det skal legen skriftlig bekrefte dette.
Hjemtransport og utsatt reise videre
Sikrede må alltid innhente godkjenning av selskapet eller Tryg Alarm på forhånd.

ENDRING AV RISIKO:
Selskapet tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar for forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt forhold av
vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se FAL §§ 4-6 og 13-6.
Følgende risikoendringsregler gjelder:
Forsikringen omfatter ikke skadetilfeller som oppstår ved (gjelder ikke barn under 16 år):
- basehopp og strikkhopp
- flyving med mikrolette og ultralette fly
- boksing, bryting, judo og karate eller annen kamp- og selvforsvarssport
- utøvelse av motorsport med bil, motorsykkel, snøscooter, vannscooter og båt
- utøvelse av profesjonell idrett. Idrett regnes som profesjonell hvis den utøves mot inntekt eller sponsormidler på 1G eller mer
per år (G=grunnbeløpet i folketrygden)
- yrkesdykking og dykking uten gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat (PADI, CMAS, NAI) for den aktuelle dybden
- misbruk av medisiner
- inntak av rusmidler og skadelige stoffer
- deltakelse i slagsmål eller forbrytelse
- trening eller deltakelse i lagidrett (gjelder bare skade på eller tap av reisegods)
- sykkelritt (gjelder bare skade på eller tap av reisegods)
- ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser, se definisjon nedenfor.
Ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser
Med dette menes reiser til vanskelig tilgjengelige områder, uten offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og ofte med
behov for spesialutstyr/spesialutrustning. Omstendigheter som karakteriserer slike reiser vil være for eksempel:
- reisen krever særlige helsemessige/fysiske forutsetninger
- reisen krever spesiell kompetanse/kurs/forberedelse
- hensikten med reisen er å utforske/undersøke/bryte barrierer
- reisearrangøren tilrettelegger særlig beredskap for evakuering, medisinsk personell, søk- og leteaksjon osv.

FRIST FOR Å MELDE SKADE
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.

RETTEN TIL Å KREVE NEMNDBEHANDLING
Ved uenighet i en forsikringssak kan sikrede rette klage til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.
Telefon 23 13 19 60.

