Forsikringsbevis for innehaver av gyldig BN Bank Kredittkort
Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS

Forsikringsbevisnr.: 5050000

Forsikringen gjelder
•

Forsikringen gjelder fra: Kortutstedelsesdato
Forsikringen gjelder til: Kortavtalen opphører
Forsikringsvilkår: Reiseforsikring kredittkort
Vilkårsid: PRE-451.000, PRE-451.100 av 01.11.2013
og FFE-000.001 av 27.12.2012.

for reise som foretas med oﬀentlig tilgjengelig samferdselsmiddel når minst
50 % av reisens totale transportkostnad er betalt med de kort som er knyttet
til avtalen
ved bonusreiser (oppsparte bonuspoeng hos ﬂyselskap) når nødvendige
overnattingsutgifter og øvrig reiseutgifter er betalt med kortet som er knyttet
til avtalen
for reise som foretas med egne transportmidler når minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoﬀ, ferjebilletter og overnatting) er betalt med kortet som er
knyttet til avtalen før skaden inntreﬀer
egenandel ved uhell med leiebil når leiebilen er betalt med kortet
Kontantuttak for betaling av reise omfattes ikke

•

•

Hva forsikringen omfatter:
Reiseforsikring med avbestillingsforsikring. Denne forsikringen dekker også egenandelen ved uhell med leiebil.

Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for kortholder, faste husstands- medlemmer (barn under 20 år)
eller inntil 3 medreisende innenfor de avtalte forsikringssummer.Forsikringen gjelder for medlemmer av norsk folketrygd, som har bostedsadresse i Norge, registrert
i Folkeregisteret.
Ulykkesforsikringen opphører når sikrede fyller 75 år. Reisesyke, hjemtransport, avbrutt reise, behandlingsutgifter etter ulykke og avbestillingsforsikring opphører når
forsikrede fyller 80 år.

•
•

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for ferie-/fritids-/tjenestereiser med minst en overnatting i hele
verden. Det er ikke krav til overnatting hvis reisen foregår med ﬂy. Hver reise kan vare
i inntil 90 dager. Reisen regnes fra det tidspunkt man reiser fra bostedsadressen/
arbeids-/undervisningssted og til man er tilbake.

Egenandel
Det trekkes en egenandel på kr 500 for reisegods og behandlingsutgifter etter
ulykke, de øvrige dekninger har ingen egenandel.

Forsikringssummer
Hva

Erstattes inntil

Vilkårshenvisning

Reisegods

Per person kr 15 000. Hvis ﬂere sikrede reiser sammen inntil kr 30 000 per skadetilfelle

A1

Forsinket reisegods etter 4 timer

Per person kr 3 000

B1.1

Innhenting av fastlagt reiserute ved forsinket frammøte

Per person kr 10 000. Hvis ﬂere sikrede reiser sammen inntil kr 25 000 per skadetilfelle

B1.2

Forsinket avgang

Per person kr 1 500. Hvis ﬂere sikrede reiser sammen inntil kr 4 000 per skadetilfelle

B1.3

Reisesyke /hjemtransport

Per person ubegrenset

C1/C2.3

Reiseulykke invaliditet

Per person inntil 70 år kr 400 000
Per person fra 70 til 75 år kr 100 000

D1

Reiseulykke død

Per person inntil 70 år kr 400 000
Per person fra 70 til 75 år kr 100 000

D1

Reiseulykke død barn

Per person kr 50 000

D1

Avbestilling

Per person kr 15 000. Hvis ﬂere sikrede reiser sammen inntil kr 50 000 per skadetilfelle

E1

Reiseansvar

Kr 10 000 000 per skadetilfelle

G1

Egenandel leiebil

Kr 12 000 per skadetilfelle

I1

Travel insurance

Travel insurance

Policy No: 5050000

Policy No: 5050000

Signature:

Signature:

Sikkerhetsforskrifter, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8

Reisesyke/hjemtransport/ulykke

Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader.
Har sikrede forsømt å overholde, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle helt bort.

1) Ved sykdom eller skade må sikrede snarest kontakte SpareBank 1 Skadeforsikring
AS eller SOS International AS.
2) Sikrede skal så raskt som mulig søke lege og følge legens instruks om behandling.
3) Sykehusopphold, sykeopphold som følge av sengeleie etter legens instruks,
hjemtransport, ledsagelse og tilkallelse av familie skal godkjennes av selskapet på
forhånd.
4) Ved avbrutt reise, hjemtransport og ledsagelse skal det foreligge skriftlig bekreftelse fra behandlende lege på stedet.

Tilsyn med forsikrede gjenstander
Sikrede skal, enten selv eller ved hjelp av andre, holde tilsyn med de forsikrede gjenstander, og påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted.

Innsjekket bagasje
Sikrede skal ikke sende penger, smykker, klokker, elektronisk utstyr med tilbehør, for
eksempel datamaskin, mobiltelefon, kamera, spill/spillkonsoll og så videre, skjøre
gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje.

Tyverisikring
1) Gjenstander som etterlates i bygning, motorkjøretøy, campingvogn, telt, båt og
lignende må være forsvarlig sikret mot tyveri. Dører, vinduer og andre åpninger
skal være lukket og låst, ikke i luftestilling. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende.
2) Verdigjenstander som framgår av standardvilkårets punkt A1.1, og som ikke er i
bruk, skal oppbevares under lås.
I motorkjøretøy eller campingvogn skal de oppbevares i lukket hanskerom, i
separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet. Når de oppbevares i påmontert bagasjeboks, skal denne være låst.
3) Penger skal sikrede bære på/med seg eller låse inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i
bygning. Nøkkel/kode til safe skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
4) Sykler og sykkeltilhengere skal være låst når de ikke er i bruk.

Oppbevaring om natten
Sikrede skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten, det vil si fra kl 00:00 til 06:00.

Emballering/pakking

Meldefrist for forsikringstilfellet
Skade skal uten ugrunnet opphold meldes til SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Retten
til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk
kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Klagerett
Klager i forbindelse med erstatningsoppgjøret sendes til:
SpareBank 1 Klagenemnd, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO eller
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO

Forsikringsgiver
Forsikringsdekningen som fremgår av forsikringsbeviset er tegnet av SpareBank 1
Kredittkort AS for SpareBank 1 Skadeforsikring AS. SpareBank 1 Kredittkort opptrer
med grunnlag i bindende fullmakter fra Sparebank 1 Skadeforsikring AS og representerer selskapet som agent i alle praktiske forhold slik som utstedelse av forsikringsbevis, beregning og innkassering av premier. Sparebank 1 Skadeforsikring foretar
videre forsikringsoppgjør og utbetaling av erstatning.
Alle erstatningskrav i relasjon til denne forsikring skal rettes til:
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Postboks 778 sentrum.
0106 OSLO
Telefon: 02300

• Sikrede skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er tilstrekkelig emballert for
å tåle transport.
• Sikrede skal overholde transportørens bestemmelser om innhold og pakking/
merking.

Kontaktinformasjon / Contact information
Ved forsinkelse av bagasje, tyveri,
mindre sykdomstilfeller ol., vennligst ta
kontakt med SpareBank 1 Forsikring.
In case of delayed luggage, theft,
illness etc., please contact SpareBank 1
Forsikring.
Ved forsinkelse av bagasje, tyveri,
mindre sykdomstilfeller ol., vennligst ta
kontakt med SpareBank 1 Forsikring.
In case of delayed luggage, theft,
illness etc., please contact SpareBank 1
Forsikring.

SpareBank 1 Forsikring
Phone: 915 02300 (from Norway)
Phone: +47 915 02300 (from abroad)
Fax:
+47 21 02 81 65
E-mail: reiseskade@sparebank1.no
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
P.O. Box 778 Sentrum, N-0106 Oslo, Norway
SOS International
Phone: +45 38 48 88 35
Fax:
+45 70 10 50 56
Email: sos@sos.eu
Nitivej 6, DK-2000. Frederiksberg, Denmark
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