
REISE 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Landkreditt Forsikring AS Produkt: Reise

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen omfatter rett til erstatning for rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med skader og tap av gjenstander, samt sykdom/
ulykke som oppstår på reise.

Hva dekker forsikringen?
Ansvar

 Evakuering

 Avbestilling

 Forsinkelser

 Reisegods

 Reisesyke

 Ulykke

 Ansvar

 Rettshjelp

 Refusjon av egenandel ved skade på leiebil

 SmartDelay

Tilleggsdekning:

 Utvidet reise tid

Hva dekker ikke forsikringen?
 Det sikrede kan kreve refundert av reisearrangør/

transportør/utleier iht. gjeldende vilkår

 Forverring av sykdom/lidelse som var kjent før 
reise/leieforholdet ble betalt

 Utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller 
overbooking som omfattes av EU-direktiv 
261/2004 og som flyselskapene selv har 
erstatningsansvar for

 Behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når 
det før avreise var planlagt, eller forsikrede stod på 
venteliste, for undersøkelse/utredning/operasjon

 Fortsatt opphold og behandling på reisemålet når 
hjemtransport er medisinsk forsvarlig

 Gjelder ikke på bosted, arbeidssted og 
undervisnings-/studiested 

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

 Forsikringssummer, aldersreduksjoner etc. er 
spesifisert i forsikringsbevis og vilkår.

Hvor gjelder forsikringen?
 I hele verden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi korrekt informasjon ved tegning av forsikring. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til 
erstatningskrav, skal det meldes uten ugrunnet opphold.



Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell 
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.

Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år.

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 
FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. 

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen skriftlig per e-post.
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