
Reiseforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: Tryg Forsikring A/S, 5020 Bergen, Foretaksregisteret NO 989 563 521 MVA. Versjonsdato: 01.01.2021
Filial av Tryg Forsikring CVR-nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark

Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Du finner 
vilkår på tryg.no/våre forsikringer.

Hvilken type forsikring?
Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med skader og tap av gjenstander, samt sykdom og ulykke 
som oppstår på reise. Forsikringen kan kjøpes for enkeltperson, par eller familie.

Hva dekker forsikringen ikke?
 Utgifter som sikrede kan få refundert fra 

andre 

 Avbestilling av tjenestereise

 Utgifter som skyldes flyforsinkelse, 
kansellering eller overbooking som omfattes 
av EU-direktiv 261/2004, når flyselskapene 
selv har ansvar for slike utgifter. 

 Sykdom eller lidelse som var kjent før 
avreise, når behandling, kontroll eller 
operasjon for denne tilstanden var planlagt 
utført på reisen 

 Komplikasjoner eller forverring av sykdom/
lidelse som var kjent før avreise.

 Utgifter som skyldes streik, lockout eller 
konkurs

 Skadetilfeller oppstått ved risikofylte sports- 
og fritidsaktiviteter angitt i forsikringsbeviset 

 Skadetilfeller oppstått ved misbruk av 
medisiner, inntak av rusmidler og skadelige 
stoffer

 Skadetilfeller oppstått ved deltakelse i 
slagsmål eller forbrytelse

Listen over er ikke uttømmende. Se vilkårene for 
fullstendig oversikt. 

Hva dekker forsikringen?
Forsikringen kan inneholde følgende dekninger:

Reiseforsikring

 Avbestilling av reise

 Forsinkelse i reiseruten

 Forsinket bagasje

 Reisegods og verdigjenstander

 Reisesyke

 Hjemtransport

 Reiseavbrudd

 Evakuering

 Privatansvar

 Rettshjelp

Reise Ekstra omfatter i tillegg: 

 Tapt hotellovernatting og arrangement ved 
forsinkelse 

 Erstatningsreise

 Egenandel leiebil

Valgfrie tillegg

 Utvidet reisevarighet 

 Ulykke/Ulykke Ekstra

Begrensninger i forsikringen
  Forsikringen må være gyldig før reisen 

starter

  Erstatningen kan bli redusert ved 
forsett, grov uaktsomhet eller brudd på 
sikkerhetsforskriftene

  Forsikringen gjelder kun for personer som 
er fast bosatt i Norge og er medlem av norsk 
folketrygd

  For medforsikret barn gjelder forsikringen til 
barnet fyller 21 år

  Forsikringen kan ha begrensning som følge 
av reisevarighet, forsikringssummer og 
egenandeler.
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Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører 
klokken 24.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som 
forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det klokkeslett avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen. 
med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før. 

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige 
grunner. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Tryg tilbyr også avtalegiro og eFaktura. Du kan velge 
1, 2, 3, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer forutsetter avtalegiro.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Sikrede skal kontakte Tryg Alarm hvis det er behov for hjelp under reisen. 

Ved kjøp av forsikringen plikter du å gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. I forsikringsbeviset 
fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. Du er selv 
ansvarlig for å begrense eller forebygge skader.  
Ved skade må du så snart som mulig melde fra til Tryg. 

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på reiser i hele verden, unntatt på bostedsadresse, arbeidssted og undervisningssted.  
Forsikringen gjelder ikke for reiser til områder som Utenriksdepartementet fraråder reise til.   
Privatansvar og rettshjelp gjelder på reiser utenfor Norden.


