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For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår. Vilkårene finnes på tryg.no.
Hvilken type forsikring?
Forsikringen gjelder på reiser i hele verden. Det stilles ingen krav om overnatting eller at reisen foregår med fly.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Tjenestereise
Avbestilling av reise

Utgifter som sikrede kan få refundert fra
andre som reisearrangør, hotell og lignende

Forsinkelse i reiseruten

Sykehusopphold/utredning/behandling/
rekonvalesens tar lengre tid enn forventet

Reisegods

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

Reisesyke
Evakuering
Egenandel leiebil
Privatansvar

Skader på bostedsadresse, faste
arbeidssted, skole, undervisningssted, SFO,
barnehage eller lignende

Rettshjelp

Skadetilfeller som har sammenheng med
sykdom eller lidelse, som var kjent før
avreise

Valgfrie utvidelser
Ferie- og fritidsreise
Ulykke på reise

Utgifter ved sykdommen eller lidelsen som
skyldes at behandling/operasjon som var
planlagt eller forespeilet før avreisen ikke blir
gjennomført

Utvidet reisevarighet (fra 3-12 mnd.)
Utvidet sum på reisegods kun for
tjenestereise

Ulykkesskade som skyldes aktiviteter
som: basehopp og strikkhopp,
flyving med mikrolette og ultralette
fly, boksing, bryting, judo og karate,
kamp-/selvforsvarssport, utøvelse av
motorsport, utøvelse av profesjonell
idrett, yrkesdykking, dykking uten gyldig
internasjonalt sportsdykkersertifikat,
misbruk av medisiner, inntak av rusmidler
og skadelige stoffer, deltakelse i slagsmål
eller forbrytelse, ekspedisjoner og
ekspedisjonslignende reiser

Begrensninger i forsikringen
Denne listen viser noen eksempler hvor retten til utbetaling ved skade kan falle bort, eller reduseres.
Forsikringssummer og egenandeler
Erstatningen ved skade kan bli redusert dersom sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt
Slike begrensninger vil fremkomme av forsikringsbeviset.
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hele verden.

Hvilke forpliktelser følger med forsikringen?
Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen og om endringer som har betydning for forsikringen.
Ved skade plikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang og melde skaden på tryg.no eller 915 04040 så
fort som mulig.

Når og hvordan betales forsikringen?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.

Når gjelder forsikringen fra og til?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt bedriften aksepterer Trygs tilbud. Er det avtalt en dato frem i tid, starter
forsikringen kl. 00.00 denne dag.
Forsikringen gjelder for et år av gangen, med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen, og forlenges automatisk
ytterligere ett år med mindre den sies opp før.

Hvordan kan forsikringen sies opp?
Forsikringen kan sies opp dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige
grunner, jf. FAL § 3-6, 1. ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel.
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