
Landkreditt Bank MasterCard 
forsikringsvilkår 3EC50
Gjelder fra 24.02.2014

Innholdsfortegnelse

1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må 
medbringes på reise

2. Hvem forsikringen gjelder for 
3. Hvor forsikringen gjelder og hvilke reiser forsikringen gjelder for
4. Hva forsikringen omfatter
5. Sikkerhetsforskrifter
6. Sikredes plikter
7. Andre bestemmelser for forsikringen

A. Reisegods
B. Forsinkelse
C. Reiseansvar
D. Reisesyke/hjemtransport/-reiseavbrudd
E. Remplassering ved tjenestereise
F. Avbestilling
G. Ulykke
H. Generelle vilkår

I forsikringsavtalen inngår følgende:
• Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner 

og særvilkår
• Forsikringsvilkårene
• Selskapets Generelle vilkår
• Avtalevilkår tilknyttet forsikringsavtalen
• Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) og andre lover 

så langt disse ikke er fraveket i vilkårene. 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikrings-
beviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan 
fravikes.

Forsikringen er dekket i Codan Forsikring NUF, 
org.nr. 991 502 491, Drammensveien 134, bygg 5, 
Postboks 523 Skøyen,
NO-0214 Oslo

Codan Forsikring NUF benevnes heretter som selskapet. 

1. KONTAKT VED SKADE UNDER REISE, OG DOKUMENTER SOM 
MÅ MEDBRINGES PÅ REISEN
Dersom sikrede under reisen får behov for assistanse grunnet akutt sykdom 
eller ulykke, mottas slik hjelp ved henvendelse til SOS International. 
SOS International har et kontaktnett av leger og sykehus verden over.

SOS International yter også hjelp, innenfor rammen av avtalt forsikrings-
sum, ved akutt behov for økonomisk hjelp som følge av dekningsberettiget 
skade/begivenhet.

SOS International vil foreta en foreløpig saksbehandling og utbetaling på 
akutte skader. Endelig oppgjør vil foretas av selskapet etter hjemkomst.

Henvendelse:
SOS International
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Danmark

Telefaks: +45 70 10 50 50/+47 67 22 43 00 (24 timer i døgnet)
Telefaks: +45 70 10 50 56

DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT

Reisegods kr 20 000 per sikret og kr 25 000 totalt punkt A, 1

Bagasjeforsinkelse kr 2 000 per sikret punkt B, 1

Forsinket fremmøte kr 25 000 per sikret og totalt punkt B, 1.2

Forsinkelse reisearr. transportmiddel kr 1 000 per sikret og kr 2 000 totalt punkt B, 1.3

Reiseansvar kr 6 000 000 punkt C

Reisesyke kr 5 000 000 punkt D, 2

Hjemtransport ubegrenset punkt D, 3

Reiseavbrudd kr 10 000 per sikret punkt D, 4

 kr 30 000 totalt punkt D, 4

Remplassering kr 25 000 punkt E

Avbestilling kr 25 000 punkt F

Reiseulykke - død kr. 600 000 – voksen punkt G, 1

 kr 30 000 – barn punkt G, 1

Reiseulykke - invaliditet kr 600 000 punkt G, 1
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Skader som ikke gir et akutt behov for assistanse meldes til selskapet 
etter hjemkomst. Gyldig reiseforsikringsbevis bør alltid medbringes på 
reisen.Reiseforsikringsbeviset er dokumentasjon for forsikringens sykedel 
og vises uoppfordret til behandlende lege/sykehus ved eventuell akutt-
sykdom eller ulykke. Beviset inneholder også kontakt- informasjon til  
SOS International. Ved reise til EØS land, må også Europeisk helsetrygdkort 
fra folketrygden medbringes for å oppnå rett til dekning av utgifter 
til medisinsk behandling etter oppholdslandets lovgivning på offentlig 
behandlingssted. Europeisk helsetrygdkort kan bestilles på HELFOs nett-
sider www.helfo.no, på HELFOs servicetelefon: 815 70 030 eller e-post: 
servicesenteret@helfo.no.

2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen omfatter innehavere av gyldig Landkreditt Bank MasterCard, 
samt ektefelle/samboer og ugifte barn under 21 år som bor sammen med  
kortinnehaver eller under skolegang bor borte fra hjemmet og blir forsørget 
av kortinnehaver. Barn av kortinnehaver som ikke bor hos kortinnehaver,  
er omfattet av forsikringen på reiser sammen med kortinnehaver, kortinne-
havers ektefelle eller samboer. Det samme gjelder barn av kortinnehavers 
ektefelle eller samboer. Alternativt til familie gjelder forsikringen for inntil 
3 øvrige medreisende. Består denne gruppen av flere enn 3 medreisende, 
gjelder forsikringen kun for de 3 yngste. Hvis både familie og øvrige 
medreisende reiser sammen, gjelder forsikringen først for familie, deretter 
for de yngste medreisende inntil et maksimalt antall på 4 sikrede (inkl. 
kortinnehaver). For disse personene gjelder forsikringen når de reiser 
sammen med kortinnehaveren og kun for den perioden de reiser sammen. 
Sikrede skal være bosatt i Norden i henhold til folkeregistret, og være 
medlem av norsk folketrygd, eller tilsvarende ordninger i Norden. Med  
samboer regnes person som kortinnehaver lever sammen med i ekteskaps-
lignende forhold og at det i Folkeregisteret, eller tilsvarende i Norden, 
fremgår at vedkommende har samme bopel som kortinnehaver. 

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER OG HVILKE REISER FORSIK-
RINGEN GJELDER FOR
3.1. Forsikringen gjelder i hele verden på reiser med varighet inntil 90 dager. 
Ved reiser som varer, eller er beregnet til å vare mer enn 90 dager, gjelder 
forsikringen de første 90 dager av reisen. Hoveddelen (mer enn 50 %) 
av transportkostnadene for hver enkelt sikret (billetter og/eller drivstoff) 
skal være betalt med Landkreditt Bank MasterCard før forsikringen trer i 
kraft. Alle omkostninger i forbindelse med leiebil, samt skatter og avgifter 
for bonusreiser, regnes som transportkostnader. Likestilt med reiser som 
er direkte betalt med sikredes Landkreditt Bank MasterCard er: 
• reiser der mer enn 50 % av sikredes totale transportkostnader er betalt 

med bruk av reisekonto/firmakort med firmaansvar. Forutsetningen er 
at sikrede er innehaver av gyldig Landkreditt Bank MasterCard.

• reiser som er betalt med kontanter uttatt med Landkreditt Bank Ma-
sterCard dersom sikrede kan sannsynliggjøre at kontantuttaket  
er utført for å betale reisens kostnad (mer enn 50 %).

Reisen regnes påbegynt når sikrede forlater sin faste bopel eller fast 
arbeidssted i Norden (det som skjer sist) og til ankomst tilbake til fast 
bopel eller fast arbeidssted (det som skjer først). 

For reiser i hjemlandet i Norden forutsettes at reisen medfører minst én 
natts opphold utenfor hjemstedskommunen eller at det benyttes fly.

3.2. Forsikringen gjelder ikke:
• i fast bopel i Norden.
• på fast undervisningssted i Norden.
• på fast arbeidssted i Norden.
• på reiser mellom hjem og arbeids eller undervisningssted.
• under deltagelse i ekspedisjon eller oppdagelsesreise, dvs. en reise som 

krever større og spesiell utrustning for et bestemt formål.
Som fast arbeidssted regnes det sted hvor man utfører/har sitt naturlige 
virke. For yrkessjåfører regnes fast arbeidssted som buss, lastebil, båt.

4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter:
A. Reisegods
B. Forsinkelse
C. Reiseansvar
D. Reisesyke/hjemtransport/reiseavbrudd
E. Remplassering
F. Avbestilling
G. Ulykke

5. SIKKERHETSFORSKRIFTER
Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene nevnt i avtale-vilkårene. 
Fører brudd på sikkerhetsforskriftene til skade og sikrede har forsømt 
å overholde forskrifter eller påse at de ble overholdt, kan erstatningen 
reduseres eller falle bort, jf. FAL § 4-8.

Sikkerhetsforskrifter i punkt 5.1. - 5.3. gjelder reisegods.

5.1. Tilsyn/låsing/lukking
Det skal føres tilsyn med reisegodset. Når reisegodset forlates skal det 
være innelåst. Det skal særlig påses at ingen gjenstander gjenglemmes 
på reisen. Hotellrom og lignende, motorvogn, campingvogn og båt skal 
være lukket og låst når de forlates. Gjenstander skal ikke oppbevares i/på 
motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt som er hensatt for natten eller 
for mer enn et døgn. Med natten menes tidsrommet fra man forlater 
oppbevaringsstedet om dagen, og til man tar det i bruk igjen neste dag, 
og i alle tilfeller tidsrommet fra kl. 24.00 til kl. 06.00.

5.2. Ekstra sikring av verdigjenstander
Verdigjenstander eller tyveriutsatte gjenstander skal ikke forlates i rom 
som flere enn sikrede eller hans reisefølge disponerer. Penger, smykker 
og ur skal man bære med seg eller oppbevare i låst safe. Nøkkel/kode 
skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Med verdigjenstander 
og tyveriutsatte gjenstander menes for eksempel:
• smykker, ur, edelstener, perler og edelt metall
• nettbrett, pc-, foto-, video- og optisk utstyr, mobiltelefon
• TV/video/dvd, musikkanlegg, mp3-spiller, iPod, andre elektroniske 

apparater
• sportsutstyr med tilbehør, herunder golf-, fiske-, ski-, sykkel-, klatre- og 

dykkerutstyr
• musikkinstrumenter og musikkutstyr
• pelsverk, antikviteter, kunstgjenstander, tepper
• våpen med tilbehør, samt ammunisjon
• briller og solbriller

5.3. Pakking og transport
Reisegods skal pakkes, merkes og sikres forsvarlig slik at det tåler den ak-
tuelle transport. Gjenstander som medbringes i båt, kano eller kajakk og 
som er følsomme for fukt må pakkes i vanntett emballasje. Tyveriutsatte 
og/eller skjøre gjenstander som smykker, ur, edelstener, edelt metall, 
elektroniske apparater, flasker, glass, samt bedervelige varer skal ikke 
sendes som ekspedert bagasje. Transportørens til enhver tid gjeldende 
bestemmelser om bagasjens innhold og pakking, samt meldeplikt ved 
tap/skade skal overholdes.

Sikkerhetsforskrift i punkt 5.4. gjelder forsinkelse.

5.4. Tidsmargin
Sikrede må selv sørge for at det er minimum 1 time fra beregnet ankomst 
til avgang med neste transportmiddel.

Sikkerhetsforskrifter i punkt 5.5.– 5.7. gjelder for reisesyke/hjemtransport.
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5.5. Legebehandling ved sykdom/ulykkesskade
Ved sykdom eller ulykkesskade må sikrede snarest søke lege og følge 
legens forskrifter. Når utgiftene antas å komme til å overstige kr 10 000, 
samt i alle tilfeller ved sikredes sykehusopphold, skal selskapet eller  
SOS International underrettes uten ugrunnet opphold. 

5.6. Sengeleie utenom sykehus
Ved sengeleie utenom sykehus, skal medisinsk nødvendighet og varighet 
være attestert og skriftlig forordnet av lege på stedet. Ved sengeleie 
som ventes å vare mer enn 5 døgn, skal selskapet eller SOS International 
kontaktes.

5.7. Legeerklæring for sykdom/lidelse før avreise
Når sikrede før avreise er under eller skal ha legebehandling for sykdom 
eller lidelse, må reisen ikke påbegynnes uten at det er klarlagt at det i 
ettertid vil kunne legges frem erklæring fra sikredes lege om at det var 
forsvarlig å foreta reisen, og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring 
ville oppstå. 

Sikkerhetsforskrift i punkt 5.8. gjelder for reisesyke/ hjemtransport og 
ulykke.

5.8. Dykking
Ved dykking må sikrede ha gyldig sportsdykkersertifikat etter internasjonal 
standard (PADI, CMAS, NAUI) for den aktuelle dybden. 

Sikkerhetsforskrift i punkt 5.9. gjelder for avbestilling.

5.9. Avbestilling
Avbestilling må meldes transportør, reisearrangør, hotell, utleier, reisebyrå 
straks det er klart at reisen eller oppholdet ikke vil bli gjennomført. 

6. SIKREDES PLIKTER
6.1. Melding om skade
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav 
mot selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Innbrudd, 
tyveri, overfall og ran skal straks meldes til nærmeste politi, eventuelt 
reiseleder. Kopi av anmeldelsen skal sendes selskapet. Andre skader 
skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. Transportskader skal 
straks etter transporten meldes til transportør, da transportør som regel  
er ansvarlig for slike skader.

6.2. Sikring av krav mot andre
Foreligger det mulighet for å gjøre tredjemann, f.eks. hotell eller trans-
portselskap ansvarlig for skaden, plikter sikrede straks å ta de nødvendige 
skritt til sikring av kravet.

6.3. Opplysningsplikt ved skade
Den som fremsetter krav mot selskapet plikter å gi selskapet de opplys-
ninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for 
å ta stilling til kravet. Gjelder spesielt C. Reiseansvar. 

6.4. Erstatningskrav
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller direkte mot selskapet, 
plikter sikrede for egen regning å: 
Gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for 
sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale 
erstatningen. Utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner 
nødvendig for å møte ved forhandlinger og rettergang.

Uten selskapets samtykke må ikke sikrede innrømme erstatningsplikt 
eller forhandle om erstatningskrav.

7. ANDRE BESTEMMELSER FOR FORSIKRINGEN
7.1. Reiser i utlandet
Bestemmelsene i Generelle vilkår pkt. H, om at selskapet ikke svarer for 
tap eller skade ved jordskjelv og vulkanske utbrudd, gjelder ikke for reiser 
i utlandet.

7.2. Krigsrisikobestemmelser
Forsikringens gyldighet er begrenset til en måned fra det tidspunkt et 
område skal omfattes av krigsrisikobestemmelsen i Generelle vilkår pkt. 
H 1.3. og er betinget av at sikrede oppholder seg i det rammede område 
når krigsklausulen blir gjort gjeldende. Ikke i noe tilfelle svarer selskapet 
for krigsrisiko ved utbrudd av krig, enten krig er erklært eller ikke, mellom 
to eller flere av nedenfor nevnte stater: Frankrike, Folkerepublikken Kina, 
Samveldet av uavhengige stater, Storbritannia og USA.

7.3. Forsett og grov uaktsomhet
Selskapet dekker ikke skade som sikrede har voldt forsettlig, jf. FAL §§ 
4-9 og 13-8. Selskapet dekker heller ikke skade som sikrede har voldt 
ved grov uaktsomhet. Det kan under hensyn til skyldgraden og omsten-
dighetene for øvrig avgjøres om selskapet skal erstatte en del av skaden, 
jf. FAL §§ 4-9 og 13-9.

7.4. Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede (identifikasjon)
Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med 
sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et etablert 
forhold, får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingene 
og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv. Brudd på opplysningsplik-
ten som selskapet kan påberope seg overfor forsikringstakeren etter 
FAL § 4-2, kan påberopes overfor andre som måtte være sikret under 
forsikringen.

7.5. Erstatningsberegning
Erstatningsreglene i FAL § 6.1. er fraveket. Selskapets ytelser fremgår 
av vilkårene nedenfor under hver dekning, og er begrenset til det som er 
angitt der.

A. REISEGODS

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
1.1. Selskapet dekker skade på og tap av personlig reisegods og/
eller arbeidsgivers effekter som sikrede har med seg for sitt person-
lige bruk under reise og opphold, ved:
• tyveri, jf. straffeloven §§ 257 og 258. At eiendeler mistes/bortkommer 

er ikke å anse som tyveri.
• ran, jf. straffeloven §§ 266 og 267. 
• skadeverk, med skadeverk menes at noen rettstridig ødelegger, skader, 

gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler jf. straffeloven §§ 291 
og 292.

• trafikkuhell i form av kollisjon, utforkjøring, og velt med motorvogn 
eller sykkel. 

• grunnstøting og kantring med båt.
• skade som følge av brann, eksplosjon, nedsoting, direkte  

lynnedslag, eller som følge av vanninntrenging i bygning.
• skade/tap som er direkte forårsaket av naturkatastrofe. Med natur-

katastrofe eller tilsvarende hendelse menes plutselige og uventede 
krefter/fenomener av ekstraordinær, ekstrem og voldsom karakter som 
ligger utenfor sikredes kontroll.

• angrep av dyr.

Selskapet dekker i tillegg: tap av eller skade påført innsjekket/ekspedert 
bagasje utover de skader som transportør er ansvarlig for etter trans-
portbestemmelsene. 

Forsikringssummer:
• kr 20 000 per sikret.
• kr 25 000 totalt når flere sikrede reiser sammen. 

Innenfor forsikringssummen erstattes enkeltgjenstander med maks kr 7 500.

1.2. Utover forsikringssummen for reisegods/bagasje omfatter 
dekningen:
• Sjekker, billetter og pass med inntil kr 5 000 per skadetilfelle hvis tapet 

ikke dekkes på annen måte.
• Penger som sikrede bærer med seg med inntil kr 3 000 per skadetilfelle. 
• Penger oppbevart i safe erstattes med inntil kr 3 000 per sikret.
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2. SELSKAPET DEKKER IKKE TAP AV ELLER SKADE PÅ:
• verdipapirer, dokumenter utover det som er nevnt i pkt. 1.2.
• rekonstruksjon av lyd, bilde, data og dokumenter.
• motorkjøretøy, båt, seilbrett, vannscooter/ vannjet, mikrofly, hangglider, 

fallskjerm, paraglider og lignende samt tilbehør til disse. Kano/kajakk 
regnes ikke som båt.

• flyttegods, samlinger, vare og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter.
• følgeskader pga. væske som renner ut.
• skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk eller slitasje.
• påregnelige skader på koffert, barnevogn og ryggsekk som for eksempel 

riper, skrubb, flekker påført under transport.
• tap av/skade på sykkel innenfor hjemsteds-/undervisningssteds- eller 

arbeidsstedskommune.

3. ERSTATNINGSBEREGNING
Erstatningen er begrenset til hva tilsvarende gjenstander koster, med 
fradrag for verdiforringelse ved elde og bruk, nedsatt anvendelighet eller 
andre omstendigheter. Ved beregning av verdiforringelse tas også hensyn 
til tingens sannsynlige brukstid. Dersom en gjenstand uten vesentlig ver-
diforringelse kan repareres, beholder sikrede gjenstanden og selskapet 
betaler reparasjonen. Kommer tapt gjenstand til rette etter at erstatning 
er betalt, har sikrede rett til å beholde gjenstanden mot å betale erstat-
ningen tilbake. Vil han ikke det, tilfaller gjenstanden selskapet.

B. FORSINKELSE

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
1.1. Forsinket reisegods
Dersom ekspedert reisegods ikke kommer fram med forutbestemt 
offentlig transportmiddel erstattes utgifter til innkjøp av nødvendige 
klær, toalettartikler og lignende med inntil kr 2 000 per sikret. Utgifter 
som påløper etter at bagasjen er kommet til rette ved oppgitt adresse 
dekkes ikke. Forsinkelsen må være bekreftet av transportøren. Utgiftene 
må dokumenteres. 

Dersom forsinkelsen skjer ved siste destinasjon på hjemreise, er erstat-
ningen begrenset til kr 500. Etter ankomst til hjemsted i Norden gjelder 
ikke denne ytelse.

1.2. Forsinket fremmøte
Dersom sikrede uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transport-
middel dekker selskapet rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til:
• innhenting av fastlagt reiserute. Ved ferie- og fritidsreiser er det en be-

tingelse at operatør/transportør ikke klarer å innhente fastlagt reiserute 
innen 24 timer.

• overnatting dersom videre transport ikke er mulig samme dag. 

Slike utgifter dekkes med inntil kr 25 000 per sikret og totalt når flere 
sikrede reiser sammen.

Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at:
• forsinkelsen skyldes værforhold/ teknisk feil når sikrede reiser med  

offentlig transportmiddel, eller kollisjon/utforkjøring som krever berging.
• det er minst 1 time fra beregnet ankomst til avgang med neste trans-

portmiddel.
• forsinkelsen må dokumenteres. 
Selskapet svarer ikke for utgifter som dekkes av reisearrangør, trafikksel-
skap, hotell eller lignende. 

1.3. Forsinkelse av reisearrangørens transportmiddel
Dersom reisearrangørens transportmiddel er forsinket med mer enn 
4 timer, dekkes dokumenterte kostnader til innkjøp av nødvendig mat 
og drikke med inntil kr 1 000 per sikret, maksimalt kr 2 000 totalt når 
flere sikrede reiser sammen. Forsinkelsen beregnes i overensstemmende 
med reisearrangørens til enhver tid gjeldende ordinære ruteplan med de 
endringer som måtte være meddelt før reisens begynnelse. Det er en 
betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen skyldes værfor-
hold/tekniske feil og er dokumentert av reisearrangør.

1.4. Forsikringen dekker ikke:
• forsinkelse som skyldes streik/lockout eller personalmangel.

C. REISEANSVAR
1. Hva dekningen omfatter
Selskapet svarer for erstatningsansvar som sikrede i egenskap av privat-
person etter gjeldende rett i det enkelte land kan pådra seg for skade voldt 
på annens person eller ting i forsikringstiden. Selskapets samlede erstat-
ningsplikt for alle skader konstatert i forsikringsåret er kr 6 000 000.

2. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
Selskapet svarer ikke for ansvar som sikrede pådrar seg: 
• Når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 
• For skade av ikke økonomisk art, jf. skadeerstatningsloven § 3-5.
• For skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller 

noen på dennes vegne har i besittelse eller bruker.
• For skade som sikrede har voldt forsettlig. Denne bestemmelse gjelder 

også om sikrede er under 14 år.
• Som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget 

fremdriftsmaskineri, luftfartøy, seilbåt, seilbrett, motorbåt, trav eller 
galopphest.

• Som eier av fast eiendom.
• For skade på ting oppstått ved sprengnings- og gravningsarbeid.
• Under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet.
• For skade på ting ved hussopp eller p.g.a. langsom inntrengen av 

fuktighet.
• Ved overføring av smittsom sykdom.
• Ansvar overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap.
• Ansvar for skade voldt ved forurensing, med mindre årsaken er plutse-

lig og uforutsett. Med forurensning menes:
• tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunn. 
• støy og rystelser.
• lys og annen stråling.
• påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller 

ulempe for miljøet, jf. forurensningsloven, § 6.

3. SELSKAPETS PLIKTER VED SKADETILFELLE
Når det foreligger erstatningskrav som omfattes av forsikringen, påtar 
selskapet seg å:
A. Utrede om erstatningsansvar foreligger.
B. Forhandle med skadelidte.
C. Betale de nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatnings-

spørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. Hvis 
erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, 
fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. 
Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til 
disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper.

D. Betale erstatning. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning 
direkte til skadelidte. Fremsettes krav om erstatning direkte mot 
selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet opphold og 
holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. 
Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke sikrede.

D. REISESYKE/HJEMTRANSPORT/REISEAVBRUDD

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
1.1. Dekningen omfatter nødvendige utgifter som sikrede pådrar seg for-
di han/ hun under reise som omfattes av forsikringen, rammes av akutt 
sykdom eller ulykkesskade. Videre erstattes utgifter som skyldes uventet 
akutt forverring av kronisk lidelse.

1.2. Dekningen omfatter ikke utgifter som påløper etter at sikrede er 
kommet tilbake til fast bopel i Norden. Har selskapet også dekket Folke-
trygdens forpliktelser kan selskapet på sikredes vegne rette ethvert krav 
som sikrede måtte ha mot Folketrygden, og beholde det beløp som ellers 
ville tilfalt sikrede.
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2. REISESYKE
For hver sikret erstattes nødvendige utgifter under reisen med inntil  
kr 5 000 000.

2.1. Ved sykdom/ulykkesskade som rammer sikrede erstatter 
selskapet:
• Legehonorar.
• Sykehusopphold.
• Utgifter til forbindingssaker og medisin.
• Fysikalsk behandling foreskrevet av lege.
• Nødvendige transportutgifter i forbindelse med medisinsk behandling. 

Når forsikrede reiser med egen bil dekkes nødvendige transportutgifter 
med kr 2 per km for korteste vei til behandlingsstedet.

• Utgifter ved tannlegebehandling som følge av akutt tann- 
sykdom som må behandles under reisen, erstattes med inntil  
kr 1 000 per skadetilfelle.

• Ulykke med inntil kr 5 000 per skadetilfelle.
• Merutgifter som følge av sengeleie utenom sykehus etter ordre fra lege 

med inntil kr 1 500 per døgn.
• Merutgifter ved innhenting av fastsatt reiserute når forsinkelsen 

skyldes akutt sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom eller 
som skyldes en ulykkesskade, og reisen etter legens ordre ikke kan 
fortsette etter planen. Slike utgifter dekkes med inntil kr 15 000 per 
sikret og totalt når flere reiser sammen. Slike merutgifter erstattes ikke 
når sykdommen/ ulykkesskaden har medført at sikrede er reist hjem. 

• Tilkallelse av familiemedlem. Selskapet dekker nødvendige utgifter til 
reise og opphold som påføres inntil 2 familiemedlemmer som etter av-
tale med enten selskapet eller SOS International blir tilkalt til sikrede på 
grunn av sikredes alvorlige sykdom, ulykkesskade eller død. I tillegg til 
dokumenterte reiseutgifter, maksimalt økonomiklasse på fly, erstattes 
oppholdsutgifter til hotell m.v. Maksimal erstatning er kr 25 000.

2.2. Sykdom/ulykkesskade som rammer reisefølge
Hvis deltaker i sikredes reisefølge rammes av akutt sykdom, uventet 
akutt forverring av kronisk sykdom eller rammes av en ulykkesskade 
eller dødsfall, som medfører nødvendige merutgifter, dekker selskapet 
sikredes ekstra utgifter til:
• Opphold med inntil kr 1 000 per døgn.
• Innhenting av fastsatt reiserute.
• Hjemreise når reisen avbrytes.
• Forsinket hjemreise. 

Med reisefølge forstås personer som foretar hele reisen sammen med 
sikrede. 

Dekningen gjelder for en person over 18 år, samt eventuelle barn under 
18 år. Slike utgifter erstattes med opptil kr 15 000.

3. HJEMTRANSPORT
3.1. Selskapet dekker ekstra utgifter ved hjemtransport til fast bopel 
i Norden:
3.1.1. Når hjemtransporten er forordnet av lege og er en følge av plutse-
lig og alvorlig sykdom, uventet akutt forverring av kronisk sykdom eller 
ulykkesskade som rammer sikrede under reisen.

3.1.2. Når hjemtransport er nødvendig tidligere enn planlagt på grunn av 
plutselig alvorlig sykdom eller alvorlig ulykkesskade i sikredes nærmeste 
familie i EØS-land, inntruffet etter at reisen er tiltrådt. Erstatningen 
er begrenset til kr 25 000 per sikret og totalt når flere sikrede reiser 
sammen. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer (felles adresse 
i folkeregisteret), barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, 
svigerforeldre/-barn, svoger og svigerinne. Når hjemtransport er nød-
vendig tidligere enn planlagt på grunn av dødsfall i sikredes nærmeste 
familie i EØS-land, inntruffet etter at reisen er tiltrådt. Erstatningen 
er begrenset til kr 25 000 per sikret og totalt når flere sikrede reiser 
sammen. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer (felles adresse 
i folkeregisteret), barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, 
svigerforeldre/-barn, svoger, svigerinne, niese og nevø.

3.1.3. Ved sikredes død. Selskapets godkjennelse må innhentes på forhånd. 
Kan hjemtransport ved sykdom skje med ordinære transportmidler, dekker 
selskapet tilleggsutgifter når det er nødvendig å disponere ekstra sete i 
fly, høyere togklasse enn forutsatt, ekstra soveplass eller liknende. Hvis 
det er nødvendig med reisefølge, betales også de merutgifter dette med-
fører for en person. Den behandlende leges avgjørelse om hjemtransport 
og ledsagelse må foreligge skriftlig. Ved alvorlig sykdom eller ulykkesskade 
kan sykebil eller ambulansefly benyttes.

3.1.4. Ved skade på sikredes bopel, forretning eller kontor inntruffet etter 
avreisedato og som nødvendiggjør hans/hennes nærvær. Erstatningen 
er begrenset til kr 25 000 per sikret og totalt når flere sikrede reiser 
sammen. Ved all hjemtransport må godkjenning av selskapet eller  
SOS International alltid innhentes på forhånd.

4. REISEAVBRUDD
Selskapet kompenserer for avbrutt reise:
• når sikredes hjemreise skjer p.g.a. forhold nevnt i pkt. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4.
• ved sikredes sykehusinnleggelse.
• ved sikredes legeordinerte sengeleie utenom sykehus dersom senge-

leiet varer mer enn 3 døgn. Sikrede må sørge for skriftlig bekreftelse 
på sengeleiets varighet fra lege på stedet. Ved sengeleie som ventes å 
vare mer enn 5 døgn, skal selskapet eller SOS International kontaktes. 

Det betales ikke kompensasjon for reiser med varighet utover 3 måneder. 
Det må gjenstå minst 2 døgn av den planlagte reise. Med reiseomkost-
ninger forstås det beløp man ifølge kvittering har betalt før avreisen for 
transport, kost og losji, og som ikke blir refundert på annen måte.

Når sikrede reiser med egen bil, regnes kr 2 per km for korteste vei fra 
reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. Erstatning  
ytes for så stor del av reiseomkostningene som svarer til forholdet mellom 
ubenyttede og totale antall planlagte reisedager innenfor forsikringstiden, og  
er begrenset til kr 1 000 per sikret per døgn, samlet ikke utover kr 10 000 
per sikret eller kr 30 000 totalt når flere sikrede reiser sammen.

5. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
5.1. Selskapet dekker ikke utgifter i forbindelse med:
5.1.1. Sykdom eller lidelse som er kjent før avreisen og som sikrede får 
legebehandling for. Selskapet erstatter likevel utgifter som følge av akutt 
forverring av kronisk lidelse dersom det kan legges frem erklæring fra 
sikredes lege om at det var forsvarlig å foreta reisen.

5.1.2. Sykdom eller lidelse som er kjent før avreisen når: 
• reisen foretas for å konsultere lege eller få behandling/operasjon. 
• behandling/operasjon er planlagt/forespeilet før reisens begynnelse, 

men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er 
gjennomført.

5.1.3. Svangerskap fra og med 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. 
Selskapet erstatter likevel utgifter som er en følge av erstatningsmessig 
ulykkesskade eller akutt sykdom.

5.1.4. Sykdom/skade som sikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, 
berusende, narkotiske eller smertestillende midler.

5.1.5. Sykdom/skade oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved 
utførelse av en forbrytelse.

5.1.6. Selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynlig-
gjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet 
enn selvforskyldt rus) eller sjokk, og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.

5.1.7. Fortsatt behandling i utlandet etter eget ønske når det er medisinsk 
forsvarlig med hjemtransport til Norden.
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5.1.8. Sykdom eller ulykkesskade som skyldes:
• utøvelse av særlig risikofylt sport eller aktivitet medregnet  

(gjelder ikke barn under 16 år).
• boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport.
• basehopping, fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, kiting, bal-

longferd eller flygning med mikrolette og ultralette fly.
• strikkhopping.
• ekspedisjoner.
• sportsdykking med tilførsel av luft eller pustegass. Sportsdykking 

dekkes ned til 39 meter ved gyldig sportsdykkersertifikat.
• yrkesdykking, herunder medregnet metningsdykking, dypdykking, 

luftdykking og svømmedykking.
• utforrenn, freestylerenn, snowboardrenn eller trening til slike renn som 

er arrangert av forbund, krets eller idrettslag.
• bobsleighaking.
• håndball-, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandy- og ishockeykam-

per eller trening til slike som er obligatorisk eller arrangert av forbund, 
krets eller idrettslag (Bedriftsidrett er likevel dekket).

• konkurranser med motorvogn/ motorbåt og andre motoriserte  
innretninger eller trening til slike konkurranser.

• terrengsykling eller konkurransesykling.
• deltakelse i slagsmål eller oppstår under deltakelse i forbrytelse. Gjelder 

ikke barn under 16 år.
• jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge. Unntaket i Generelle vilkår 

pkt. 1.5. er opphevet for reiser utenfor Norge.

5.2. Unntakene nevnt ovenfor gjelder også ved dødsfall.

E. REMPLASSERING VED TJENESTEREISE
Remplasseringskostnader ved tjenestereise erstattes med inntil kr 25 000.  
Med remplassering menes å innsette en kollega i kortinnehavers sted 
som følge av at kortinnehavers hjemtransportforsikring har vært anvendt.  
Med utgifter til remplassering forstås ordinære reiseutgifter fra Norden 
til arbeidssted i utlandet. Remplassering må foretas innen 14 dager og 
må være dokumentert av lege.

F. AVBESTILLING

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
Dekningen omfatter annulleringsomkostninger, dvs. det innbetalte beløp 
for reise og opphold som ikke kan kreves refundert ved avbestilling før 
avreise og som påføres sikrede i henhold til fastlagte bestemmelser av 
transportør, reisearrangør, hotell eller utleier av hytte/rom ved avbestilling 
av reise eller leieforhold. Dekningen gjelder bare avbestilling som foretas 
før reisens avreise- tidspunkt/leieforholdets planlagte begynnelsestidspunkt.

2. HVILKE AVBESTILLINGER SELSKAPET ERSTATTER OG  
BEGRENSNINGER SOM GJELDER
2.1. Selskapet erstatter annulleringsomkostninger når  
avbestillingen skyldes:
• akutt sykdom eller ulykkesskade og uventet akutt forverring av kronisk  

lidelse som rammer sikrede, sikredes eneste reiseledsager eller sikredes/
sikredes eneste reiseledsagers nærmeste familie i EØS land etter at be-
stillingen av reisen/leieforholdet er foretatt. Som reiseledsager regnes 
den person som har bestilt sin reise i den hensikt at reisen skal foretas 
i fellesskap med sikrede. Som nærmeste familie regnes ektefelle/sam-
boer (felles adresse i folkeregisteret), barn og barnebarn, foreldre og 
besteforeldre, søsken, svigerforeldre, svigerbarn, svoger og svigerinne. 
Årsak til avbestillingen pga sykdom/ulykkesskade må være attestert av 
lege, og det må fremgå at sikrede eller sikredes reiseledsager pga. syk-
dom/ulykkesskade som i medisinsk forstand er å betrakte som alvorlig, 
ikke er i stand til å gjennomføre reisen.

• død som rammer sikrede, sikredes eneste reiseledsager eller sikredes/
sikredes eneste reiseledsagers nærmeste familie i EØS land etter at be-
stillingen av reisen/leieforholdet er foretatt. Som reiseledsager regnes 
den person som har bestilt sin reise i den hensikt at reisen skal foretas  
i fellesskap med sikrede. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer  
(felles adresse i folkeregisteret), barn og barnebarn, foreldre og beste-
foreldre, søsken, svigerforeldre, svigerbarn, svoger, svigerinne, niese  
og nevø. 

• skade på sikredes bopel, næringseiendom, forretning eller kontor inn-
truffet etter at bestillingen av reisen/leieforholdet er foretatt og som 
nødvendiggjør sikredes nærvær. Selskapets godkjennelse må innhentes 
på forhånd.

2.2. Følgende særbestemmelse gjelder ved avbestilling av  
tjenestereise:
Innenfor forsikringssummen dekkes annulleringskostnader jf. pkt. 1. 
dersom formålet med reisen faller bort på grunn av forhold som nevnt i 
pkt. 2.1. og som rammer kortinnehavers forretningspartner/kollega.  
Med forretningspartner/kollega menes:
• person reisen skal foretas sammen med og som har samme formål med 

reisen som kortinnehaver eller person som kortinnehaver skal  
ha møte med på reisemålet. Årsak til avbestillingen pga sykdom/ 
ulykkesskade må være attestert av lege.

2.3. Selskapet dekker ikke omkostninger som skyldes avbestilling:
• foretatt etter reisens/leieforholdets planlagte begynnelse.
• ved en akutt forverring av kronisk lidelse når denne med en stor grad 

av sannsynlighet kan inntreffe før planlagt avreisedato eller leieforhol-
dets begynnelse.

• på grunn av operasjon/behandling der sikrede har vært forberedt på 
denne operasjon/behandling før

• reisen/oppholdet ble bestilt. 
• på grunn av at reisens hensikt faller bort utover det som fremgår av 

pkt. 2.2.
• på grunn av sykdom eller lidelse som er kjent før bestilling av reisen  

og som sikrede får legebehandling for.
• Selskapet erstatter likevel omkostninger som skyldes akutt uventet 

forverring av kronisk lidelse, dersom det kan legges frem erklæring fra 
sikredes lege om at det ville være forsvarlig å foreta reisen.

• på grunn av sykdom eller lidelse som er kjent før bestilling når reisen 
er bestilt i den hensikt å konsultere lege eller få behandling eller 
operasjon.

• behandling eller operasjon er planlagt eller forespeilt før bestilling av 
reisen, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke 
er gjennomført.

• ved svangerskap fra og med 36. uke eller frivillig svangerskaps- 
avbrytelse. Selskapet erstatter likevel utgifter som er en følge av 
erstatnings messig ulykkesskade eller akutt sykdom.

• ved sykdom eller skade som sikrede har pådratt seg ved bruk av so-
vemidler, berusende, narkotiske eller smertestillende midler.

• ved sykdom eller skade som er oppstått ved frivillig deltakelse i  
slagsmål eller ved deltakelse av en forbrytelse.

Erstatning for annulleringsomkostninger som pådras som følge av samme 
hendelse eller ved samme reise, er begrenset til kr 25 000 per sikret og 
totalt når flere sikrede reiser sammen.

G. ULYKKE

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
1.1. Ulykkesdekningen omfatter ulykkesskade med følgende  
forsikringssummer per sikret ved død:
• kr 600 000 for voksne.
• kr 30 000 for barn under 21 år.
• et beløp tilsvarende kortholders bruk av kortet de siste 12 måneder, 

maks. kr 100 000.

1.2. Ulykkesdekningen omfatter ulykkesskade med følgende for-
sikringssummer per sikret ved invaliditet:
• kr 600 000 for voksne og barn ved 100 % varig medisinsk invalidi-

tet. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales en forholdsmessig del av 
forsikringssummen.

• ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales et beløp tilsvarende 
kortmedlemmets bruk av kortet de siste 12 måneder, maksimum kr 
100 000. Ved lavere invaliditetsgrad foretas ingen utbetaling under 
denne dekningen.
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2. HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER
Forsikringen omfatter ulykkesskade som rammer sikrede. Med ulyk-
kesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig, ytre 
begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden. Skade 
på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det 
samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstat-
ningsmessig invaliditet. Forsikringstilfellet inntreffer ved ulykken. Ved 
skader forårsaket av fall, anses sammenstøtet med bakken som et ulyk-
kestilfelle, med mindre fallet er utløst av sykdom eller sykelig tilstand hos 
forsikrede eller omfattes av en av de øvrige begrensninger som fremgår 
av vilkårene. Denne særregelen ved fall gjelder ikke ved fall i forbindelse 
med innendørs eller utendørs idretts- eller sportsaktivitet.

Skade på sinnet dekkes kun i den utstrekning diagnosekriteriene i det  
internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, pkt. F43, 1 (PTSD) er oppfylt.

3. UNNTAK OG ALMINNELIGE FORUTSETNINGER FOR FORSIK-
RINGEN 
3.1. Dekningen omfatter ikke ulykkesskade;
3.1.1. som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand.

3.1.2. som under krigstilstand rammer militærpersoner.

3.1.3. som i fredstid rammer militærpersoner som gjør tjeneste  
i væpnede styrker utenfor Norge.

3.1.4. som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge. 

3.1.5. som skyldes medisinsk behandling o.l. eller ved inntagning av 
medikamenter, med mindre dette har sammenheng med behandling av 
ulykkesskade som selskapet svarer for.

3.1.6. som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende eller narko-
tiske midler.

3.1.7. som skyldes påvirkning av lys eller temperatur med mindre den 
sikrede var utsatt for påvirkningen som følge av ulykkesskade som 
selskapet svarer for, eller påvirkningen skyldes nødssituasjon som den 
sikrede ufrivillig var kommet i.

3.1.8. som skyldes forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelses-
middel.

3.1.9. som skyldes frivillig deltagelse i slagsmål.

3.1.10. oppstått under deltagelse i forbrytelse.

3.2. Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende 
sykdommer eller sykelige tilstander unntatt fra forsikringen:
• hjerteinfarkt, angina pectoris, kreft, artritt (betennelse i ledd).
• sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (AIDS eller andre HIV-relaterte  

sykdommer eller tilstander) eller sykdom forårsaket av Hepatitt B-virus.
• skade oppstått ved infeksjon etter stikk eller bitt av insekt, f.eks. 

malaria eller flekktyfus og borrelia. Selskapet svarer likevel for lokal 
sårinfeksjon og ‘blodforgiftning’ (sepsis) oppstått på denne måte. 
Andre infeksjoner svarer selskapet bare for når det må ansees å være 
på det rene at årsaken er infeksjon av sår oppstått ved ulykkesskade 
og at en annen smittemåte må ansees utelukket. I andre tilfeller settes 
erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg har 
medvirket til den forsikredes død eller invaliditet. Erstatningen nedset-
tes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige 
anlegg har hatt for dødsfallet eller invaliditeten.

3.3. Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet

3.3.1. Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den sikrede 
forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den sikrede på 
grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin 
handling.

3.3.2. Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med 
mindre kravstiller sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring 
på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, og ikke 
sinnslidelse i medisinsk forstand.

3.4. Begrensninger i forsikringens omfang

3.4.1. Særlige aktiviteter - sport. Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade 
inntruffet under deltagelse i særlige aktiviteter eller sport som er nevnt i 
vilkår under pkt. D 5.1.8. 

4. SKADEOPPGJØR – YTELSER 
4.1. Dødsfall
Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfalls- erstatning 
med den forsikringssum som er nevnt i pkt. G. 1.1. Eventuell invaliditets-
erstatning som måtte være betalt for samme skade kommer til fradrag. 
Dør den sikrede av annen årsak innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, 
betales ikke dødsfallserstatning. Med mindre annet er avtalt, tilfaller 
dødsfallserstatning sikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller 
testament. Se forøvrig FAL kap. 15.

4.2. Invaliditet
Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, 
skal det betales invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales 
hele forsikringssummen, for delvis invaliditet, en tilsvarende mindre del 
av den. Dør den sikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, 
betales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at skaden ville ha 
medført livsvarig invaliditet. Dør den sikrede innen 1 år etter at ulykkes-
skaden inntraff, betales ikke invaliditetserstatning. Med mindre annet er 
avtalt tilfaller invaliditetserstatningen sikrede.

4.2.1. Beregning av invaliditetsgrad
Graden av invaliditet fastsettes av spesialist/lege, på grunnlag av den på 
skadedagen gjeldende invaliditetstabell fra Sosialdepartementet. Ved 
fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individu-
elle anlegg eller sosial stilling. Ved redusert syn fastsettes invaliditets-
graden skjønnsmessig på grunnlag av synsstyrken med korrigerende 
glass. Ved redusert hørsel fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig 
på grunnlag av høreevnen ved bruk av høreapparat. Erstatningen skal 
fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. 
Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om 
flere lemmer eller organer er skadet.

4.2.1.1. Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne
Tap eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før 
ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning. Var et lem eller organ 
tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når 
invaliditetsgraden skal bestemmes.

4.2.1.2. Invaliditetsvurdering ved annen invaliditet
I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmes-
sig. De prosentsatser som er anført i Sosialdepartementets invaliditets-
tabell i pkt. 8.2.1.1. skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer 
eller lemmer som er nevnt i tabellen, danner tabellens satser under 
enhver omstendighet grensen for selskapets erstatningsplikt.

4.2.1.3. Vansirende skader/tannskader
Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett 
til invaliditetserstatning.

4.2.1.4. Invaliditetsvurdering/erstatningsutbetaling
Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. 
Erstatningen forfaller til betaling på årsdagen for skaden. Mener noen 
av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at 
endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden 
inntraff. Den sikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som 
selskapet utpeker. Hvis den sikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan 
selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales 
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av selskapet. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon 
eller annen behandling, og den sikrede uten rimelig grunn vegrer seg for 
å underkaste seg slik behandling, skal det likevel ved fastsettelse av den 
endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik 
behandling kan antas å ville ha medført.

4.2.2. Behandlingsutgifter
Gjelder kun for personer som er medlem av Norsk Folketrygd eller tilsva-
rende ordning i Norden. Hvis ulykkesskaden innen 2 år fra skadedagen 
medfører nødvendige utgifter til behandling, erstattes følgende utgifter i 
denne perioden med inntil kr 25 000:
• lege.
• forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege.
• proteser.
• behandling og opphold i sykehus samt fysikalsk behandling og behand-

ling av kiropraktor når den er foreskrevet av lege.
• reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Erstat-

ningen begrenses til utgifter med rimeligste transportmiddel når en tar 
hensyn til sikredes tilstand.

Utgifter til opphold/behandling i private sykehus eller hos privatpraktise-
rende leger uten offentlig driftstilskudd erstattes ikke, heller ikke utgifter 
til opphold i hotell, rekonvalesenthjem e.l. Sikrede plikter å legge frem 
legitimert oppgave over utgifter som kreves erstattet og har bare krav 
på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves 
fra annet hold. Utgifter til tannbehandling dekkes ikke utover det som er 
nevnt i pkt. D 2.1.

H. GENERELLE VILKÅR
De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket  
i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset.

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT
Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som 
direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med:

1.1. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller 
radioaktivt avfall, bruk av raketter eller farlig spredning av biologiske eller 
kjemiske substanser.

1.2. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjernela-
dede sprenglegemer. 

1.3. krig eller krigslignende handlinger uansett om krig er erklært eller 
ikke, opprør eller lignende alvorlig forstyrrelse av den offentlige orden.

1.4. terrorhandling, se likevel pkt. 1.6. Med terrorhandling forstås enhver 
skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake  
alvorlig person eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve inn-
flytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å 
fremkalle frykt i befolkningen. 

1.5. jordskjelv eller vulkanske utbrudd.

1.6. Dersom en terrorhandling fører til personskade som er dekket av 
forsikringer som omfattes av FAL del B (personforsikringsdelen), jf. FAL 
§ 10-1, kommer unntaket for terrorhandlinger i punkt 1.4. likevel ikke til 
anvendelse. Selskapets maksimale ansvar for personskader som følge 
av slike terrorhandlinger er begrenset til kr 500 millioner per hendelse 
og samlet per kalenderår. Sumbegrensningen gjelder totalt for alle per-
sonforsikringer og samlet for alle kunder i selskapet. Personskader som 
følge av terrorhandling som også er omfattet av et av de forhold som er 
særskilt unntatt i punkt 1.1., 1.2. og 1.3. dekkes ikke i noe tilfelle.

2. SKJØNN
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder 
følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige 
og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen 
av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte 

ting og ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene 
skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke 
etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han 
velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis 
noen av partene forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes 
hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruf-
fet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne 
på hans vegne av by- eller herredsretten i den rettskrets hvor skjønnet 
foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes 
denne på samme måte. Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger 
og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi 
sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene 
foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at 
oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter 
de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene 
er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag 
av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser 
som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin 
skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved 
skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse 
er bindende for begge parter.

3. RENTER
Sikrede har krav på renter i overensstemmende med FAL § 8-4 eller § 18-4.

4. FØLGENE AV SVIK
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter 
forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i an-
ledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikrings-
avtale med ham, jf. FAL, § 4-2, § 4-3, § 8-1 eller § 13-2, § 13-3 og § 18-1.

5. OPPSIGELSE
Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i sam-
svar med reglene i FAL § 3-3 eller § 12-4:
• med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige 

opplysninger om risikoen, se FAL § 4-3 eller § 13-3.
• med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller 

ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL § 4-3 eller § 18-1.
• med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skade-

oppgjøret, se FAL § 8-1 eller § 18-1.

Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene 
i FAL § 3-3 eller § 12-4 med 2 måneders varsel dersom:
• det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegren-

sende forutsetninger.
• bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på 

en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om 
det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet.

• det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig.

6. LOVLIG INTERESSE
Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i 
penger.

7. VINNINGSFORBUD
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som 
virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen 
er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 

8. FORSIKRINGSAVTALELOVEN OG LOVVALG
For forsikringsavtalen gjelder også forsikringsavtaleloven av 16.6.1989 
(FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning 
dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i 
forsikring, eller det er gjort annen avtale. Landkreditt Bank MasterCard 
Reiseforsikring omfattes ikke av reglene for fri flytterett, ref. FAL av 29. 
april 2005.
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9. VERNETING
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre 
det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er 
gjort annen avtale.

10. VALUTA
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp mv. som springer ut 
av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet 
fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. 

11. KLAGEADGANG
Dersom det oppstår tvist med Codan Forsikring, kan hver av partene 
kreve nemndbehandling etter FAL § 20-1, ved å rette henvendelsen til:

Finansklagenemnda (FinKN)
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60

I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo 
Tingrett som verneting.

Landkreditt Bank MasterCard
Filipstad Brygge 1
Postboks 1672 Vika
0120 Oslo
Telefon: 23 00 08 00
www.Landkredittbank.no

ASSISTANSE
Ved behov for assistanse i forbindelse med alvorlig sykdom, og alvorlige 
ulykkeshendelser, kontakt vår alarmsentral.

Telefon: +45 70 10 50 50/+47 67 22 43 00 (24 timer i døgnet)
Telefaks: +45 70 10 50 56

Adresse: SOS International
Nitivej 6
DK-2000 Frederiksberg
Danmark

SPERRING AV KORT
Har du mistet eller tapt kortet ditt, kontakter du vår 24-timers  
sperretjeneste på telefon: +47 23 00 08 00


