Studentforsikring

I studentforsikringen
får du reise-, ulykke-,
og innboforsikring i ett.
Camilla Bjerke Rødal, Storebrand

Mange studenter er svært dårlig forsikret i studietiden. Studentforsikringen sikrer deg
og tingene dine dersom noe uforutsett skulle skje. Forsikringen gir deg reise-, ulykkeog innboforsikring i ett, enten du studerer i Norge eller i Europa.

Du kan kjøpe denne forsikringen

Hva dekker forsikringen?

som medlem av foreningen om du

Tabellen under viser en over-

er under 34 år og studerer, eller er

ordnet beskrivelse av dekningene

i turnus og er medlem av norsk folke-

i forsikringen.

trygd. Forsikringen opphører ved
første hovedforfall etter fylte 34 år
eller etter avsluttet studie.

Forsikringstilbud for deg som er
medlem i en forening organisert
under Akademikerne.

Forsikring

Student Norge

Student EU/EØS/Sveits

Reiseforsikring

Gjelder for reiser inntil 60 dager med
overnatting

Gjelder for reiser inntil 60 dager med
overnatting

Ulykkesforsikring

500 000 kr ved medisinsk invaliditet

500 000 kr ved medisinsk invaliditet

Innboforsikring

Dekker klær, møbler og andre eiendeler
for inntil 500 000 kr

Dekker klær, møbler og andre eiendeler
for inntil 500 000 kr

Sykeforsikring

–

Dekker inntil 80 000 kr i behandlingsutgifter
på studiestedet ved akutt sykdom

Studieavbrudd

–

Dekker inntil 80 000 kr hvis studiene må
avbrytes ved alvorlig sykdom/ulykke

Forsikringen gjelder kun på reiser med overnatting. Forsikringen gjelder likevel på reiser uten overnatting når du
reiser med ﬂ y. Forsikringen gjelder for reiser ut fra din studieadresse, samt din folkeregistrerte adresse.
For alle detaljer, se fullstendige vilkår.

Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 08880, storebrand.no

Hva koster forsikringen?
Forsikring
Student Norge
Student EU/EØS/Sveits

Kroner per måned

Kroner per år

82

980

172

2 065

Utvalgte egenandeler på forsikringene

Reisegods, reisesyke/hjemtransport og
behandlingsutgifter

Egenandel (kroner)
500

Reiseansvar og rettshjelp

3 000

Avbestilling

2 000

Innbo

4 000

Du kan lese mer om forsikringen på din forening sin side på storebrand.no/akademikerne

Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 08880, storebrand.no
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