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Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Hvis det er forskjell mellom fremstillingen her og  
forsikringsavtalen som er inngått, er det avtalen som gjelder.

Hvorfor kjøpe forsikring for  
utestasjonerte?
Forsikring for utestasjonerte gir trygghet til deg 
og dine ansatte som arbeider i utlandet. Vi for-
står hvilke forventninger dere har til trygghet og 
vi vet hvordan vi skal håndtere språklige, prak-
tiske og medisinske utfordringer i utlandet. 

Vi tilbyr attraktive løsninger for utestasjonerte 
ansatte og familien som følger med. Våre forsik-
ringer bidrar til at det blir enklere å tilpasse seg 
de lokale forholdene på stasjoneringsstedet. 

Valgfrihet
Behovet for forsikring og hva den skal inneholde 
kan variere. Hvilke ordninger du har avtalt med 
den ansatte, i hvilket land utestasjoneringen skjer 
og om den ansatte flytter alene eller sammen 
med familie er forhold som kan påvirke hvilke 
dekninger du ønsker å kjøpe. 

I tillegg kan det variere hvorvidt den ansatte 
ønsker å forsikre eiendeler, eller om det er mest 
aktuelt med person- og helseforsikring. 

Forsikring for utestasjonerte er derfor delt opp i 
fire valgfrie deler. Dette gir fleksibilitet ved at du 
som arbeidsgiver kan velge hvilken dekning du 
ønsker å kjøpe. 

Du kan velge dekning for: 
•  Helse  

helsehjelp på stasjoneringsstedet og på 
reise

•  Reise  
avbestilling, forsinkelse, bagasje og  
evakuering

•  Ulykke  
behandlingsutgifter, medisinsk invaliditet og 
dødsfall 

•  Innbo 
eiendeler i hjemmet på stasjoneringsstedet

Hvem kan forsikres?
Forsikringen kan kjøpes for nordiske ansatte som 
arbeider midlertidig i utlandet og eventuell familie 
som flytter med. 

Lokalt ansatte og ansatte som er utstasjonert fra 
andre land enn Norden, kan forsikres etter spe-
siell avtale med oss eller med en av våre samar-
beidspartnere. Slike avtaler må inngås konkret for 
hvert tilfelle fordi lokal lovgivning og konsesjon 
setter grenser for hvilke avtaler vi kan inngå.

Har bedriften din ansatte i utlandet? 

Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under 
utenlandsoppholdet både til den ansatte og til 
medforsikret familie.

Forsikring for utestasjonerte

Kontakt oss
Kontakt oss for et uforpliktende 
tilbud eller for mer informasjon 
om forsikringen.

Tryg Forsikring 
Folke Bernadottesvei 50 
Postboks 7070 
5020 Bergen 
Tryg.no

Telefon: 04040
Tryg Alarm: +45 70 26 20 07 
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Hva kan Tryg Alarm bistå med?
Tryg Alarm er et alternativ til sikkerhetsnettet 
som nordiske arbeidstakere har i hjemlandet. Sik-
kerhetsnettet er viktig å ha med seg til utlandet 
for å gi den ansatte trygghet slik at tilpasningen 
til de lokale forholdene i utlandet går så enkelt 
som mulig. 

I noen land er det behov for å supplere og erstat-
te de lokale helseordningene. Tryg Alarm sørger 
for at den ansatte får den helsehjelpen som er 
nødvendig, også på steder hvor slike tjenester 
ikke er en selvfølge. 

Tryg Alarm yter også bistand og hjelp hvis det 
oppstår i forbindelse med skader som dekkes 
under Reise, Innbo og Ulykke. 

Alvorlige helsetilstander
Ambulansetransport er et viktig virkemiddel ved 
alvorlige helsetilstander. Det er viktig å sikre 
tilgjengeligheten til gode sykehus. I tillegg er 
det viktig å plukke ut de sykehusene og behand-
lingsstedene som kan gi den behandlingen som 
nordiske ansatte forventer. 

Tryg Alarm har vide rammer når de skal løse 
problemene som oppstår. Vi har svært få beløps-
begrensninger og gir den helsehjelpen som er 
rimelig og nødvendig i hvert enkelt tilfelle. 

Internasjonalt nettverk
Det internasjonale nettverket til Tryg Alarm strek-
ker seg over hele verden og består blant annet av 
leger, sykehus, flyselskaper, hoteller, ambassader 
og sjømannskirker. 

Tryg Alarm:  
•  vet hvilke sykehus og klinikker som kan gi 

betryggende behandling
• tar kontakt med behandlingsstedet
• følger opp den medisinske behandlingen
•  administrerer syketransporter, over

flytninger og evakueringer
•  stiller betalingsgaranti overfor behandlings-

sted
•  holder kontakten med den som er under 

medisinsk behandling.

Hvem møter du når du kontakter  
TrygAlarm?
Tryg Alarm har dyktige og løsningsorienterte 
medarbeidere, egne leger og helsearbeidere 
som bistår med råd, veiledning og hjelp 24 timer 
i døgnet. Vi kjenner lokale og kulturelle forhold, 
behersker 19 ulike språk og har avtaler med syke-
hus og legekontor over hele verden.

Medisinsk støtteapparat
Legene og sykepleierne i Tryg Alarm deltar i 
saksbehandlingen og gir råd og hjelp når det 
oppstår medisinske spørsmål. De vurderer om 
behandlingsstedet holder god nok kvalitet og om 
behandlingen er medisinsk forsvarlig. Hvis det er 
nødvendig holder de kontakten med behandlings-
stedet og følger deg opp under behandlingen. 
Hvis forsikrede må flyttes til et annet behand-
lingssted eller sendes hjem, har vi egne medi-
sinske ledsagere som kan følge med på veien. 

Har du et medisinsk sikkerhetsnett?

Hvis uhellet er ute, er Tryg Alarm tilgjengelig for 
deg og dine ansatte over hele verden, 24 timer i 
døgnet. 

TrygAlarm
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Hvorfor kjøpe dekning for Helse?
Sykdom eller ulykke som rammer oss og våre 
nærmeste i utlandet kan skape store medisinske 
og praktiske utfordringer. Adgangen til og kva-
liteten på medisinsk behandling kan variere fra 
land til land. 

Fremmed språk og kultur kan by på mange ufor-
utsette problemer og sikkerhetsnettet som nor-
diske arbeidstakere er vant med er langt unna. 

Det er derfor viktig at nordiske ansatte har en 
forsikring som ivaretar de behovene som oppstår 
og som sikrer den standarden som de er vant 
med fra trygdesystemet i hjemlandet. 

Dekning for Helse sikrer den ansatte og medføl-
gende familie betryggende helsehjelp i utlandet. 
Tryg Alarm er et alternativ til sikkerhetsnettet 
som nordiske ansatte er vant med. 

Valgfrihet
Det kan variere hvilket behov den ansatte har.
Dekning for helse kan derfor kjøpes enten som 
en erstatning for, eller som et supplement til of-
fentlige trygdeordninger. 

Helse omfatter dekning for: 
• Lege og sykehusbehandling
•  Ambulansetransport og medisinsk  

evakuering
• Tannbehandling etter skade
• Fysioterapeut og kiropraktor
• Medisin og medisinsk utstyr
• Reiseutgifter ved medisinsk behandling
• Svangerskap og fødsel
• Tilkalling av nærstående
•  Hjemtransport, hjemreise, innhenting av 

reiserute
• Stedfortreder og returreise for sikrede

På reise gjelder i tillegg dekning for: 
• Reiseledsager 
• Tapte reisedager
• Sengeleie utenfor sykehus

Forsikringssummer og egenandel 
Forsikringssummene på Helse er i hovedsak 
ubegrenset, men det gjelder noen begrensninger 
som fremgår av vilkårene. 

Egenandelen er 500 kroner per forsikringstilfelle 
per sikrede, men dette gjelder ikke ved skade-
tilfeller som medfører sykehusinnleggelse og 
skadetilfeller som oppstår på reise. 

Hvem er omfattet av dekning for Helse?
Medfølgende familie (ektefelle, samboer og barn) 
kan forsikres under Helse hvis det er avtalt. 

Rett til helsehjelp i utlandet?

Dekning for Helse gir rett til helsehjelp for 
den ansatte og medforsikret familie både på 
stasjoneringsstedet og på reise.

Helse
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Hvorfor kjøpe dekning for Reise?
Hvis noe uventet skjer i forbindelse med reise, 
kan det føre til store uforutsette utgifter for den 
ansatte. Reisedekningen gir erstatning for slike 
utgifter. 

I tillegg til å dekke den ansatte på tjenestereiser, 
er hele familien forsikret på helgeturer, ferie reiser 
og på korte reiser som for eksempel mellom 
hjemmet og arbeidssted eller skole. 

Vi dekker blant annet tap som følge av at baga-
sjen blir stjålet eller skadet og erstatter nødven-
dige utgifter som følge av at bagasje blir forsin-
ket eller forbyttet. 

Blir forsikrede forhindret fra å reise på grunn av 
sykdom er det godt å vite at avbestillingsbeskyt-
telse er en del av reiseforsikringen.
 
Vi dekker også nødvendige merutgifter til evaku-
ering hjem til fast bostedsadresse i Norden ved 
krig, terror, naturkatastrofer og epidemier som 
bryter ut. 

SMS-varsling
Som en ekstra trygghet tilbyr vi gratis SMSvars-
ling om viktige hendelser i området den ansatet 
er i og som kan ha betydning for sikkerheten. 
Eksempler på slike hendelser kan være streik, 
smittefare og ekstremvær. 

Reise omfatter dekning for:  
•  Avbestilling  

reise, overnatting, arrangement
•  Forsinkelse 

reise, overnatting
•  Bagasje  

innkjøp, reparasjon
•  Evakuering  

hjemreise, tapte reisedager

I tillegg omfatter dekning for Reise rettshjelp 
og privatansvar. 

Forsikringssummer og egenandel
Forsikringssummene på Reise er i hovedsak 
ubegrenset, men det gjelder noen begrensninger 
som fremgår av vilkårene. 

Det trekkes ingen egenandel. 

Hvem er omfattet av dekning for Reise?
Medfølgende familie (ektefelle, samboer og barn) 
er automatisk medforsikret under Reise. 

Er dine ansatte godt nok sikret på reise? 

Dekning for Reise sikrer den ansatte og  
med forsikret familie ved uforutsette hendelser  
på reise.

Reise
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Hvorfor kjøpe dekning for Ulykke?
En ulykke kan får dramatiske følger både for den 
ansatte og for familien. Dekning for Ulykke gir 
hjelp til å takle de økonomiske konsekvensene av 
en ulykke. 

Valgfrihet
Du kan sette sammen dekningen ut fra behovet 
til den ansatte ved å velge dekning for medisinsk 
invaliditet eller dødsfall. Behandlingsutgifter er 
omfattet under dekning for varig medisinsk invali-
ditet. 

Ved ulykkesskade som fører til varig medisinsk 
invaliditet beregnes erstatningen på grunnlag 
av valgt forsikringssum og graden av invaliditet. 
Ved dødsfall utbetales forsikringssummen som er 
avtalt.   

Dekningen gjelder både i arbeid og på fritiden.

Ulykke omfatter dekning for: 
• Medisinsk invaliditet (varig)
• Behandlingsutgifter
• Dødsfall

Forsikringssummer og egenandel 
Forsikringssum ved medisinsk invaliditet og død 
er valgfri. Utgifter erstattes med inntil 5 prosent 
av forsikringssummen for medisinsk invaliditet.

Egenandelen er 500 kroner per forsikringstilfelle. 

Hvem er omfattet av dekning for Ulykke?
Medfølgende familie (ektefelle, samboer og barn) 
kan forsikres under Ulykke hvis det er avtalt. 

Hva hvis det skjer en ulykke? 

Med dekning for Ulykke kan dine ansatte  
føle seg tryggere hvis det skjer en ulykke –  
også i utlandet.

Ulykke
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Hvorfor kjøpe dekning for Innbo?
Personer som arbeider i utlandet har ofte store 
verdier med seg i tillegg til at de kjøper nye 
eiendeler i utlandet. Det er derfor viktig å ha en 
forsikring som dekker innbo og løsøre med de 
dekningene og summene som den ansatte er 
vant med fra hjemlandet. 

Hvis uhellet er ute vil store verdier kunne gå tapt. 
Det er derfor viktig å ha en god forsikring med 
høy nok forsikringssum.

Innboforsikringen vår dekker de vanligste ska-
dene som brann-, vann- og tyveriskader. I tillegg 
dekker vi i noen tilfeller ting som sikrede tar med 
seg ut av hjemmet. Dekning for Innbo omfatter 
også erstatningsansvar og rettshjelp for sikrede 
som privatperson.

Innbo omfatter skader som skyldes: 
• brann
• lynnedslag
• utstrømming av vann med mer 
• tyveri og skadeverk på forsikringsstedet
•  tyveri og skadeverk utenfor forsikrings

stedet
• fryser

I tillegg omfatter dekningen rettshjelp og 
privatansvar. 

Forsikringssummer og egneandel
Forsikringssum på Innbo er valgfri. I tillegg gjelder 
det spesielle sumbegrensninger som fremgår av 
vilkårene.  

Egenandelen er 3000 kroner per forsikrings-
tilfelle. 

Hvem er omfattet av dekning for Innbo?
Medfølgende familie (ektefelle, samboer og barn) 
er automatisk medforsikret under Innbo. 

Hvordan forsikre eiendeler i utlandet?

Dekning for Innbo omfatter eiendelene som den 
ansatte har i utlandet. 

Innbo
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Hvorfor ta med seg nordiske forsikringer til 
utlandet?
Vi har forståelse for at du som arbeidsgiver øn-
sker å tilby like gode forsikringsordninger for alle 
dine ansatte. 

I mange tilfeller er forsikringene i Norden bedre 
enn forsikringene som tilbys i utlandet. I de tilfel-
lene er det en fordel å la de utestasjonerte fort-
sette å være en del av personalforsikringene som 
du har kjøpt for de ansatte i bedriften. 

De fleste avtaler om utestasjonering er tidsbe-
grenset og er kjøpt under forutsetninger om at 
den ansatte skal flytte tilbake til hjemlandet etter 
at oppdraget er utført. 

Følgende forsikringsordninger kan tas 
med til utlandet hvis det er avtalt:
• Gruppelivsforsikring
• Sykdomsforsikring
• Sykelønn
• Sykeavbrudd
• Lisens
• Kollektiv ulykke
• Fritidsulykke
• Kritisk sykdom
• Yrkesskade
• Utbetaling langvarig sykdom
•  Barneforsikring  

(kjøpes kun som privat avtale). 

Vær oppmerksom på at flere av forsikringene forutsetter 
at forsikrede er medlem i Norsk Folketrygd og har rett på 
visse trygdeytelser.

Ønsker du at dine utestasjonerte ansatte å ta med nordiske 
forsikringer til utlandet? 

Øvrige personforsikringer

Har du lokalt ansatte og ansatte som er utestasjonert fra andre steder 
enn Norden? 

Tryg har samarbeidspartnere som tilbyr forsikring hvis lokal lovgivning 
og regler om konsesjon setter grenser for hva vi kan tilby. 

Ansatte fra andre steder enn Norden

Når er dette aktuelt?
Vi har forståelse for at du som arbeidsgiver øn-
sker å tilby like gode forsikringsordninger for alle 
dine ansatte. 

Hvis du ønsker å forsikre lokalt ansatte og an-
satte som er utestasjonert fra andre steder enn 
Norden, gjør vi dette mulig ved hjelp av våre 
samarbeidsavtaler med internasjonale forsikrings-
leverandører. 

Konsesjon og lokal lovgivning
Konsesjon og lokal lovgivning setter grenser for 
hvilke persongrupper vi kan forsikre. 

Brudd på disse reglene kan medføre store økono-
miske konsekvenser for oss som forsikringssel-
skap og for deg som bedriftseier.

Samarbeidsavtalene våre ivaretar på en lovlig 
måte behovet for å forsikre grupper av ansatte 
som ikke er fra Norden.  

Hva gjør du?
Når du kontakter oss for å få tilbud på forsikring 
for nordiske utestasjonerte, innhenter vi tilbud 
fra våre samarbeidspartnere hvis du ønsker å for-
sikre persongrupper som vi ikke kan forsikre selv.  


