Forsikringsbevis
Reiseforsikring Student Norden
Polisenummer reise:
Forening:
Kundenummer:
Forsikringsperiode:

815185
Arkitektenes Fagforbund
8810793
01.01.2021 - 31.12.2021

Kollektiv reiseforsikring for student i Norden med betalt medlemskap i Arkitektenes Fagforbund.
Forsikringen gjelder kun for studentmedlemmet av Akademikerne med gyldig tilslutning til Akademikernes studentforsikring..
Forsikringen gjelder kun for studenten med studiested i Norden. Vilkårets pkt. B.1.3 endres tilsvarende.
Gjelder: kun studenten med reiser i hele verden inntil 60 dager.
Forsikringen gjelder for reiser ut fra din studieadresse og med retur til samme adresse. Med studieadresse menes den adressen
du bor fast på under studietiden.

Dekninger

Egenandeler

Reisegods:
- arbeidsgivers effekter:

kr 80.000

Reisegods

kr 500

kr 15.000

kr 500

Reisesyke:

ubegrenset

Sykdom på reise/behandlingsutgifter/
hjemtransport

Hjemtransport:

ubegrenset

Reiseansvar

kr 3 000

Rettshjelp

kr 3 000

Reiseansvar:

kr 6.000.000

Avbestilling:

kr 80.000

Avbestilling

kr 500



Forsikringen er bare gyldig for medlemmer av Norsk Folketrygd. Reiseforsikring som tegnes/bestilles under en reise, vil ikke være
gyldig for den aktuelle reisen.

Storebrand reiseforsikring

Travel insurance
Expiry Date
01. 01. 2021

Name in blockletters:

Side 1 av 4

The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalisation by
Storebrand Forsikring AS
Tel. + 47 91 50 88 80 (Business hours)
Postboks 500
E-mail: skade@storebrand.no
1327 Lysaker, Norway

The holder
Storebrand
Postboks 5
1327 Lysak

All questions about coverage, repatriation, payment etc. will be handled (24 hours) by
SOS International
Tel. +47 22 48 93 00
Policy
Nitivej 6
Fax. + 45 70
10 50 No.
56
815185
DK-2000 Fredriksberg, Denmark
E-mail: sos@sos.dk

All questio
SOS Interna
Nitivej 6
DK-2000 Fr

Instructions to doctor/hospital
Coverage
in NOK
This is to certify that the holder of this
card isDate
insured as shown
on the reverse
for reasonable
Expiry
and customary expenses in connection
and/or
repatriation.
Serious
Medical
Expences
and
01.with
01. acute
2021illness or injury
accident/acute illness, death or repatriation must be reportedRepatriation:
immediately to UNLIMITED
our 24 hour emer
gency service. If requested, Storebrand Forsikring AS or SOS International will guarantee or
advance
payment.
Otherwise payment will be made upon receipt of bills. Make reference to
Name
in blockletters:
Policy No. and cardholders name.

Instruction
This is to ce
and custom
accident/ac
gency servi
advance pa
Policy No. a

Storebrand reiseforsikring

Policy No.
815185
Coverage in NOK
Medical Expences and
Repatriation: UNLIMITED

Travel insurance

Forsikringsbevis
Reiseforsikring Student Norden

Vilkår

Retten til å kreve nemndbehandling

For denne forsikringsordningen gjelder bestemmelsene i
forsikringsvilkår for reiseforsikring og forsikringsavtalen inngått
mellom Storebrand og Arkitektenes Fagforbund. Vilkårene
finner du på www.storebrand.no/foreningsvilkaar. Du kan også
sende en epost til afagforsikringen@foreningsforsikring.no eller
ringe 67 51 93 04, og be om å få vilkårene tilsendt. Følgende
vilkår gjelder for denne forsikringen: STR02 og GENER03

Klager som omhandler forsikringsavtalen kan rettes til:
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Meldefrist
Er ikke kravet meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om
de forhold som begrunner kravet, kan erstatningen falle bort.

Opphør av forsikringen
Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet
studie, eller senest ved fylte 34 år. Hvis ditt medlemskap hos
foreningen/forbundet opphører forsikringen på utmeldingsdato.
Hvis forsikringen sies opp av foreningen/forbudet, opphører
forsikringen på opphørsdato. Hvis du sier opp forsikringen selv
opphører forsikringen på oppsigelsesdato.

Skadeservice i utlandet:
Ved ulykkestilfelle, sykdom, dødsfall eller ekstraordinær hjemreise, må vår 24 - timers alarmsentral kontaktes
straks på telefonnummer +47 22 48 93 00 (SOS International AS). For andre skadehenvendelser, kontakt vår
skadeavdeling på telefon 915 08 880 eller send e-post til: skade@storebrand.no

Ved alvorlig ulykkestilfelle, akutt sykdom, dødsfall eller ekstraordinær

Ved alvorlig ulykkestilfelle, akutt sykdom, dødsfall eller ekstraordinær

hjemreise, må vår 24 - timers alarmsentral kontaktes straks:

hjemreise, må vår 24 - timers alarmsentral kontaktes straks:

In case of serious accident/acute illness, death or repatriation, please

In case of serious accident/acute illness, death or repatriation, please

contact our 24 hour emergency service immediately:

contact our 24 hour emergency service immediately:

SOS INTERNATIONAL AS

SOS INTERNATIONAL AS

Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg

Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg

tlf: +47 22 48 93 00

tlf: +47 22 48 93 00

www.sos.dk

www.sos.dk

E-mail:sos@sos.dk

E-mail:sos@sos.dk
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Sikkerhetsforskrifter
Reiseforsikring Student Norden

Nedenfor finner du de sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger som gjelder for din forsikring. Forskriftene er uttrekk av de
vilkår som gjelder for forsikringen i Storebrand Forsikring. Ønsker du fullstendige vilkår finner du de på
www.storebrand.no/foreningsvilkaar eller du kan ringe kundeservice på 67 51 93 04.
Vi ber om at du kontrollerer at du innfrir sikkerhetsforskriftene nedenfor, da ikke gjennomførte sikkerhetskrav kan medføre
reduksjon i erstatningen ved skade.

Studentforsikring reise (STR02)
SIKKERHETSFORSKRIFTER FINNES I VILKÅRENES
PKT.:
B.2.7 Pålegg ved avbestilling: Straks det er klart at reisen
ikke kan gjennomføres plikter du å avbestille reisen.

- ikke sende skjøre gjenstander, bedervelige varer,
penger, smykker, armbåndsur, edelstener, edelt
metall, foto-/video- og datautstyr, audiovisuelt utstyr
med tilbehør, mobiltelefon og annet elektronisk
utstyr i innsjekket bagasje.

B.4.8 Pålegger deg å:
- føre tilsyn med de forsikrede gjenstander og passe på at
ikke noe glemmes igjen.

ANSVARSBEGRENSNINGER VED ENDRING AV RISIKO
FINNES I
PKT.:

- låse dører og lukke/sikre vinduer når du forlater dine
eiendeler.

B.1.4 Reiser til områder med forhøyet risiko for krig, terror,
opprør, eller alvorlige forstyrrelse av den offentlige orden.

- bære penger, smykker, pass og billetter på/med deg eller
låse dem inn i fastmontert safe i bygning eller oppbevare
dem under dobbelt lås i bygning.

B.1.8 Deltakelse i ekspedisjon eller lignende reiser.

- plassere dine eiendeler som er nevnt i vilkårene pkt.
B.4.6 og e som ikke er i bruk, under lås. Ved oppbevaring i motor kjøretøy/campingvogn skal slike gjenstander
oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks,
eller fjernes dersom kjøretøyet ikke har hanskerom / bagasjerom/skiboks.
- ikke etterlate dine eiendeler i/på båt/campingvogn, telt
eller motorkjøretøy om natten, eller som er forlatt for mer
enn ett døgn.
- sørge for at dine eiendeler er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert og sikret for å tåle transport. Elektronisk
utstyr som medbringes i båt/kano/kajakk skal pakkes i
vanntett emballasje.
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B.5.8 Unntak av utgifter på grunn av basehopping, boksing, bryting, judo, karate, og annen kamp og selvforsvarssport. Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at
ulykkesforsikring er omfattet.
B.7.3 b) Om utøver av yrker med forhøyet ulykkesrisiko.
B.7.4 f) Unntak for ulykke, skade på grunn av aktiviteter
som basehopping, boksing, bryting, judo, karate, og annen
kamp og selvforsvarssport.
B.7.4 j) Om begrensning i behandlingsutgifter.
C.1.3 Du skal sørge for å oppfylle/følge myndighetenes
krav/regler om tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker,
herunder behol- dere, med brannfarlig væske og andre
kjemikalier.

