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Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset
ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke
unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen
kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder Generelle vilkår for alle våre
forsikringer.
1.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for sikrede
Sikrede er medlem av forbundet med gyldig tilslutning til forbundets studentforsikring.
1 person
Forsikringen gjelder for medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede).
Forsikringen gjelder også for sikredes ektefelle, registrerte partner og samboer når det fremgår av
forsikringsbeviset, samt egne barn og fosterbarn som bor fast hos sikrede. Samboer må ha samme
folkeregistrerte adresse som sikrede.

2.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder på medlemmets bosted innen Norden og i leilighet/hybel som benyttes av sikrede
i forbindelse med arbeid eller skolegang på annet sted i Norden.
Ved flytting innen Norden gjelder forsikringen på begge steder i flytteperioden, men ikke utover 1 år.
Forsikringen gjelder også i sikredes egen bolig når denne leies ut, men ikke utover 1 år. Under separasjon, i henhold til ekteskapsloven av 4. juli 1991, gjelder forsikringen også på ektefellens bosted inntil
boet er skiftet og i maksimalt 1 år etter at separasjonsbevilling ble gitt.
For ting som er midlertidig borte fra forsikringsstedet, gjelder forsikringen i Norden. Dette gjelder også
for ting som står for salg, eller som er flyttet til nytt bosted.
Flytting skal meldes til forbundet.
Spesielle gyldighetsområder:
• Naturskadeforsikringen gjelder i Norge samt på medlemmets bosted innen Norden
• Privatansvarsforsikringen gjelder i Norden
• Yrkesskadeforsikringen gjelder i Norge
• Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden

3.

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i forsikringstiden.
Forsikringen opphører ved eierskifte. I inntil 14 dager etter eierskiftet gjelder forsikringen likevel til
fordel for den nye eieren hvis denne ikke har gjort avtale om egen forsikring.
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4.

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Innbo og løsøre
Innbo og Løsøre er en førsterisikoforsikring. At innbo og løsøre er førsterisikoforsikret innebærer at
erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som står i forsikringsbeviset.
Sumbegrensninger
Sumbegrensninger som står i vilkårene gjelder foran forsikringssummen som står i forsikringsbeviset.

4.1 INNBO OG LØSØRE I HJEMMET
Innbo og løsøre
Dekningen omfatter innbo og løsøre.
Innbo og løsøre som tilhører andre kan være omfattet av forsikringen sammen med sikredes egne ting.
Dette gjelder hvis sikrede skriftlig har påtatt seg å forsikre løsøret. Det gjelder også hvis sikrede etter
lov eller skriftlig avtale bærer risikoen for det.
Innbo og løsøre som tilhører andre er ikke omfattet ved lagring eller oppbevaring.
Yrkesløsøre og varer
Eget yrkesløsøre og egne varer i bygning på forsikringsstedet er omfattet med til sammen opp til
50.000 kroner. Yrkesløsøre og varer som tilhører andre er ikke omfattet.
Datalagre, notater, manuskripter og tegninger
Rekonstruksjon av datalagre, notater, manuskripter og tegninger er omfattet med til sammen opp til
10.000 kroner.
Vann, fyringsolje og annen væske eller gass
Tap av vann, fyringsolje og annen væske eller gass er omfattet med til sammen opp til 10.000 kroner,
men kun ved plutselig utstrømning fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr.
Hobbyveksthus og andre bygg
Hobbyveksthus og andre bygg under 10 kvadratmeter er omfattet med til sammen opp til 30.000
kroner.
Motorvogn, båt, luftfartøy
Følgende er omfattet kun ved brann eller ved tyveri på forsikringsstedet fra bygning eller privat boligs
uteareal, som ikke er fellesareal:
• løst tilbehør til privat motorvogn med til sammen 10.000 kroner
• kano og kajakk med til sammen 10.000 kroner
• annen fritidsbåt til og med 15 fot, og båtmotor til og med 10 hk med til sammen 10.000 kroner
• varetilhenger til person- og varebil med 10.000 kroner
Utover det som er nevnt i dette punktet er motorvogn, deler til denne, fast tilbehør, dekk og felger,
campingvogn, andre tilhengere samt luftfartøy og tilbehør til dette ikke omfattet.
Dekningen omfatter likevel rullestol med maksimal hastighet opp til 10 kilometer i timen, samt
hangglider, paraglider, fallskjerm, hobbydroner og modellfly.
Dyr, fugl, fisk
Dyr, fugl og fisk er ikke omfattet av dekningen.
4.2 UTGIFTER OG TAP VED ERSTATNINGSMESSIG SKADE
Penger og verdipapirer
Tap av penger og verdipapirer er omfattet med til sammen opp til 20.000 kroner.
Programvare
Programvare er omfattet med til sammen opp til 5.000 kroner.
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Flyttings- og lagringsutgifter
Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting er omfattet. Slike utgifter skal avtales med Tryg på
forhånd.
Riving, rydding og bortkjøring
Dekningen omfatter merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester.
Opphold utenfor hjemmet
Ekstra, nødvendige utgifter ved opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig er omfattet med opp
til 80.000 kroner. Opphold ut over en uke må avtales med Tryg.
Egen tilleggsinnredning
Tilleggsinnredning som er betalt av sikrede i leiet bolig er omfattet med opp til 150.000 kroner. Dette
gjelder når innredningen ikke lenger kan brukes, og dette skyldes at leieforholdet avsluttes på grunn av
skade på bygning.
Borettslags-, aksje-, andelsleiligheter og lignende anses ikke som leiet bolig.
Erstatning for utgifter og tap under punkt 4.2 kommer i tillegg til den avtalte forsikringssummen.
4.3 NATURSKADE
Dekningen omfatter naturskade. Se punkt 9.
4.4 PRIVATANSVAR
Dekningen omfatter privatansvar. Se punkt 7.
4.5 RETTSHJELP
Dekningen omfatter rettshjelp. Se punkt 8.
5. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
5.1 BRANN
Følgende er dekket
Skade som følge av brann (ild som er kommet løs).
Egenandel
Egenandelen bortfaller hvis installert brannalarm med oppkobling mot alarmsentral varslet om skaden.
5.2 LYNNEDSLAG OG ELEKTRISK FENOMEN
Følgende er dekket
Skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen eller annen tilsvarende skade.
5.3	UTSTRØMMING ELLER INNTRENGNING AV VANN, VÆSKE ELLER PULVER
Følgende er dekket
Skade som følge av plutselig utstrømming ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra:
• bygningens rørledninger og tilknyttet utstyr
• brannslukningsapparat
• akvarium
Skade som følge av plutselig inntrengning:
• fra utvendige rør
• gjennom åpning eller utetthet på grunn av annen dekningsmessig skade
• direkte fra terreng ved nedbør, snøsmelting eller kjøving, og det medfører frittstående vann over
laveste gulv.
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Unntak
• skade ved at vann, væske, snø eller annen nedbør trenger inn i bygningen på annen måte enn angitt
over
• skade som følge av vann fra tak, takrenne og utvendige nedløp fra tak
• skade ved kondens, sopp eller råte, uansett årsak.
Egenandel
Egenandelen bortfaller hvis installert vannalarm med oppkobling mot alarmsentral varslet om skaden.
Ved skade som følge av vann fra terreng er egenandelen 8.000 kroner.
5.4 TYVERI OG SKADEVERK PÅ FORSIKRINGSSTEDET
Følgende er dekket
Tyveri av, og skadeverk på:
• ting i bygning. Ting i rom, bod og garasje, uten skillevegg, som andre husstander har tilgang til, er
dekket med til sammen opp til 5.000 kroner. Ting i bod og garasje som ikke andre husstander har
tilgang til og som er tilknyttet sameiet bolig eller leilighet, er dekket med til sammen opp til 30.000
kroner
• ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke er fellesareal, med til sammen opp til
10.000 kroner
Skade som følge av ran og overfall.
Bygningsskade på leide rom, egne rom i sameiet bolig og egen leilighet borettslag er omfattet med til
sammen opp til 15.000 kroner.
Unntak
Skadeverk på utleide rom og ting i utleide rom utført av beboer eller bruker.
Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet.
Egenandel
Egenandelen bortfaller hvis installert tyverialarm med oppkobling mot alarmsentral varslet om skaden.
Egenandelen ved tyveri av sykkel er 2.000 kroner. Hvis sykkelen er registrert i FG-godkjent sykkelregister er egenandelen 1.000 kroner. Abonnementet i registeret må være betalt og løpende på skadetidspunktet.
5.5 TYVERI OG SKADEVERK UTENFOR FORSIKRINGSSTEDET
Følgende er dekket
Tyveri av, og skadeverk på:
• ting som midlertidig er i rom for beboelse i bygning
• ting i bod og garasje som ikke andre husstander har tilgang til med til sammen opp til 30.000 kroner.
Bod må være i bygning
• ting som midlertidig er overlatt til andre i forbindelse med reparasjon, service eller lignende med til
sammen opp til 30.000 kroner. Tyveri og skadeverk må skje i forbindelse med innbrudd i bygning
• ting som befinner seg på privat boligs uteareal som ikke er fellesareal med til sammen opp til 10.000
kroner.
Skade som følge av ran og overfall.
Napping av veske som sikrede bærer er dekket med opp til 15.000 kroner.
Tyveri av barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger er dekket med opp til 5.000 kroner for hver.
Unntak
Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking eller annen datakriminalitet.
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Egenandel
Egenandelen ved tyveri av sykkel er 2.000 kroner. Hvis sykkelen er registrert i FG-godkjent sykkelregister er egenandelen 1.000 kroner. Abonnementet i registeret må være betalt og løpende på skadetidspunktet.
5.6 ANDRE SKADETILFELLER
Følgende er dekket
• ødelagte matvarer i fryseskap og fryseboks som følge av plutselig svikt i strømforsyning eller frysesystem er dekket med til sammen opp til 15.000 kroner
• plutselige skader på hvitevarer
• skade som følge av sammenbrudd i bygning når sammenbruddet skyldes snøtyngde, ras fra tak, eller
vind som er svakere enn storm
• skade ved plutselig nedsoting
• skade som følge av eksplosjon og sprengning.
Unntak
• søl, flekker, riper, avskalling og andre skjønnhetsfeil
• skade som dekkes av garanti eller under selgers ansvar
• skade som følge av slitasje, tæring, forbruk, tingens alder eller ødeleggelse av tingen selv.
Egenandel
Ved skade som følge av vind svakere enn storm, snøtyngde eller ras fra tak er egenandelen 8.000 kroner.
Ved sprengning på forsikringsstedet er egenandelen minimum 10.000 kroner.
6.

SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor. Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.

6.1 OPPGJØRSMÅTER
Tryg kan velge om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon eller gjenanskaffelse, og hvilken reparatør eller leverandør som skal brukes.
6.2 EGENANDEL
Ved skadeoppgjør trekkes den egenandelen som står i forsikringsbeviset. Dette gjelder hvis ikke annen
egenandel står i vilkårene.
Hvis Tryg velger å gjøre opp ved gjenanskaffelse av gjenstander, skal sikrede betale inn egenandelen til
Tryg.
6.3 ERSTATNING FOR SKADE PÅ INNBO OG LØSØRE
Erstatningen er begrenset til det beløp Tryg hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.
Reparasjon
Gjenstanden skal føres tilbake til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden.
Reparasjon dekkes når pris for reparasjon ikke overstiger pris for gjenanskaffelse.
Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes dekkes reparasjon opp til markedsprisen.
Reparasjonsprisen beregnes ut fra prisene på skadedagen.
Gjenanskaffelse
Gjenstanden skal erstattes med tilsvarende eller vesentlig tilsvarende gjenstand.
Erstatningen kan ikke settes høyere enn pris for tilsvarende eller vesentlig tilsvarende gjenstand på
skadedagen. Gjenstandens verdi etter skaden trekkes fra.
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Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes dekkes markedsprisen.
Kommer gjenstanden til rette etter at erstatningen er utbetalt, kan sikrede beholde den mot å betale
tilbake mottatt erstatning. Hvis sikrede ikke betaler tilbake erstatningen tilfaller gjenstanden Tryg.
Verditap
Verditap som følge av elde, bruk og nedsatt anvendelighet trekkes fra i reparasjons- eller gjenanskaffelsespris. Ved beregning av verditap tas det også hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid. Fradrag
gjøres bare dersom verditapet utgjør 1/3 eller mer av reparasjons- eller gjenanskaffelsespris
Arbeidspenger
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos sine avtale
partnere.
Eget arbeid i form av skadebegrensing, vask, rydding eller lignende erstattes med 200 kroner per time.
Ved arbeid utført av selskapets avtalepartnere erstattes arbeidspenger etter faktura. Ved arbeid utført
av annen reparatør eller leverandør enn selskapets avtalepartnere:
• hvis våre avtalepartnere ikke kan utføre arbeidene erstattes arbeidspenger etter faktura
• hvis våre avtalepartnere kan utføre arbeidene erstattes arbeidspenger med de timepriser selskapet
kan få hos sine avtalepartnere.
Merverdiavgift erstattes når det er dokumentert at avgiften er betalt. Avgift som kan fradragsføres i
merverdiavgiftsregnskap erstattes ikke.
6.4 ERSTATNING FOR MERUTGIFTER VED OPPHOLD UTENFOR HJEMMET
Ved beregning av nødvendige merutgifter ved opphold utenfor hjemmet, gjøres det fradrag for eventuell erstatning for tapt husleieinntekt og at egen bolig ikke kan benyttes. Det samme gjelder sparte
utgifter.
Hvis hjemmet delvis brukes som hjemmekontor eller lignende, tas dette ikke med i vurderingen av
om hjemmet er ubeboelig eller ikke. Dekningen erstatter ikke kostnader til leie av hjemmekontor eller
arbeidsplass.
6.5 ERSTATNING FOR EGEN BYGNINGSINNREDNING
For egen bygningsinnredning erstattes også ekstrautgifter som følge av prisstigning. Utgiftene regnes
fra skadedagen og for normal gjenoppførings- eller reparasjonstid for håndverkere.
Prisstigningen beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig bygge-/kostnadsindeks (SSB) i gjenoppføringsperioden.
6.6 SKJØNN OG VOLDGIFT
Verdifastsettelse ved skjønn
Verdier av betydning for erstatningsberegningen fastsettes ved skjønn hvis sikrede eller Tryg krever det.
Se Generelle vilkår.
Avgjørelse ved voldgift
Spørsmålet om tingen er i samme eller vesentlig samme stand etter reparasjon eller gjenoppføring kan
avgjøres ved voldgift. Det skjer hvis partene er enige om det. Det samme gjelder ved gjenanskaffelse av
vesentlig tilsvarende ting. Se Generelle vilkår.
7. PRIVATANSVAR
7.1 HVA DEKNINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar for ting- eller personskader som sikrede pådrar seg i
egenskap av privatperson.
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Gjeldende rett i det landet der den skadevoldende handlingen skjer, legges til grunn for vurderingen av
om det foreligger erstatningsansvar for sikrede.
Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, knyttes til det tidspunkt da den første skaden ble konstatert.
Forsikringen omfatter også rettslig erstatningsansvar for yrkesskade og yrkessykdom i henhold til Lov
om yrkesskadeforsikring.
Forsikringssum
Ved en og samme hendelse erstattes inntil 3 millioner kroner.
Egenandel
Egenandelen ved hvert skadetilfelle er 2.000 kroner.
7.2 UNNTAK
Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg og som er nevnt under dette punktet.
Avtale og garanti
Ansvar når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.
Ærekrenkelse og privatlivets fred
Ansvar etter Lov om skadeserstatning paragraf 3-5 og paragraf 3-6 eller for bøter, gebyrer og lignende.
Ting som tilhører andre
Ansvar for skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører en annen, men som sikrede eller noen
på dennes vegne har mottatt for: bruk, leie, leasing, lån, flytting eller oppbevaring. Forsikringen dekker
likevel sikredes ansvar for skade på leiet bolig på forsikringsstedet hvis skaden er oppstått ved brann,
eksplosjon, utstrømning av vann og fyringsolje fra bygningens rørledning. Borettslags-, aksje-, andelsleilighet og lignende hvor andel eies av sikrede anses i denne relasjon ikke som leiet bolig.
Forsett
Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettlig, se Lov om forsikringsavtaler paragraf 4-9 og paragraf
4-14.
Motorvogn og annet
Ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy, seilbåt, seilbrett, motorbåt, trav eller galopphest.
Sprengning og graving
Ansvar for skade på ting som er oppstått ved sprengning og gravingsarbeid.
Yrke og erverv
Ansvar under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet.
Forurensning
Ansvar for forurensning hvis årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett.
Hussopp
Ansvar for skade på ting ved hussopp eller på grunn av langsom inntrenging av fuktighet.
Familie
Ansvar overfor nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer. I tillegg regnes
egne og ektefelles/samboers: barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerbarn, svoger og
svigerinne som nærmeste familie.
7.3 SIKREDES PLIKTER VED SKADE
Må sikrede forstå at Tryg kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil Tryg selv kan ivareta sin interesse.
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Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller direkte mot Tryg, plikter sikrede for egen regning å:
• gi Tryg de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som Tryg trenger for å
vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen
• utføre de undersøkelser og utredninger som Tryg finner nødvendig, og å møte ved forhandlinger eller
domstolsbehandling.
Uten Trygs samtykke må ikke sikrede innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav.
7.4 TRYGS PLIKTER VED SKADE
Når erstatningskrav er omfattet av forsikringen og kravet overstiger egenandelen, påtar Tryg seg å:
• utrede om erstatningsansvar foreligger
• forhandle med skadelidte
• betale erstatning når erstatningsansvar foreligger. Tryg har rett til å betale enhver erstatning direkte til
skadelidte.
Videre påtar Tryg seg å dekke nødvendige kostnader ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Dette
gjelder selv om forsikringssummen overstiges.
Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene
etter partenes økonomiske interesse i saken.
Er Tryg villig til å inngå forlik i saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svarer det ikke for
omkostninger som senere påløper.
Fremsettes krav om erstatning mot Tryg, skal Tryg varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Trygs innrømmelser overfor skadelidte binder ikke
sikrede.
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RETTSHJELP
8.1 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til:
• advokat
• registrert rettshjelper
• retten
• advokatmekler godkjent av advokatforeningen
• sakkyndige som på forhånd er godkjent av Tryg
• vitner ved hovedforhandling og bevisopptak.
Rettsgebyr i ankeinstans er ikke dekket.
Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson.
Selges leiligheten og forsikringen derfor opphører kommer forsikringen også til anvendelse når sikrede
er part i tvist i egenskap av tidligere eier eller rettighetshaver.
Forsikringssum
Forsikringssum ved hver tvist er 100.000 kroner.
Egenandel
Egenandelen er 4.000 kroner, og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4.000 kroner.
Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.
8.2 TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Tvist for domstolene
Forsikringen dekker tvist som kan føres for de alminnelige domstoler.

9

Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig. Vedvarende
taushet hos motpart vil kunne anses som tvist.
En sak som består av flere individuelle tvistegrunnlag, og som kan fremmes i samme sak for domstolen, regnes som en tvist.
8.3 UNNTAK
Forsikringen dekker ikke utgifter som skyldes tvist som er nevnt i dette punket.
Annen fast eiendom
Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den leiligheten forsikringen er knyttet til.
Forsikringen dekker likevel tvist med selger i forbindelse med kjøp av enebolig, eller rekkehus/flermannsbolig hvor det ikke foreligger felles bygningsforsikring. Dette forutsetter at sikrede verken har
flyttet inn i eller overtatt den nye boligen når tvisten oppstår.
Forsikringen dekker også tvist med selger i forbindelse med kjøp av leilighet og rekkehus hvor det
foreligger felles bygningsforsikring, når sikrede verken har flyttet inn i eller tegnet forsikring på den nye
boligen når tvisten oppstår.
Motorvogn og annet
Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, båt, luftfartøy, trav- eller
galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slikt. Kano, kajakk og seilbrett anses i denne sammenhengen ikke som båt. Hangglider og paraglider uten motor anses i denne
sammenhengen ikke som luftfartøy.
Yrke og erverv
Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv.
Namsmyndighetene
Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. Se Lov om tvangsfullbyrdelse paragraf 2-1. Dette
unntaket gjelder ikke tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendommen.
Skilsmisse og familie
Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv,
krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av økonomisk fellesskap som er
etablert av samboende, oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker.
Gjeldsforhandling
Gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.
Straff og ærekrenkelse
Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, tiltalt, siktet eller
saksøkt.
Forvaltningsvedtak
Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift som er pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt.
Tvistegrunnlag
Rettshjelpsutgifter dekkes ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden.
Juridiske personer
Tvist hvor juridiske personer er part. For eksempel selskaper, dødsbo ved offentlig skifte, borettslag,
andelslag, stiftelse og liknende. Unntaket gjelder også når nevnte juridiske personer representerer
sikrede.
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Mènerstatning og ærekrenkelse
Tvist om erstatning etter Lov om skadeserstatning paragraf 3-3, paragraf 3-5b, og paragraf 3-6.
Bestemmelsene gjelder erstatning for visse personlige krenkinger, ærekrenking og krenking av privatlivets fred.
Ulovlig handling
Tvist som har sin årsak i en ulovlig handling fra sikredes side
8.4 SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor. Lov om forsikringsavtaler paragraf 6-1 gjelder ikke.
Rimelige og nødvendige utgifter
Tryg erstatter rimelige og nødvendige utgifter. Utgiftene skal dokumenteres. Etter søksmål er Trygs
ansvar begrenset til de utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende
gjennomført. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forlegges Den Norske Advokatforening.
Sikrede plikter å begrense utgiftene og bærer selv omkostninger som er forårsaket uten rimelig grunn.
Trygs ansvar er begrenset til sikredes antatte økonomiske interesse i saken. Utgifter ut over dette må
godkjennes av Tryg på forhånd.
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til forsikringssummen selv om det er flere parter på
samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap.
Saksomkostninger
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan
dokumentere at motparten ikke er søkegod. Idømte saksomkostninger erstattes ikke.
Inngås forlik etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha
godkjennelse fra Tryg hvis det skal avtales at hver av partene skal bære egne omkostninger. Uten slik
godkjennelse fra Tryg går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen.
8.5 ØVRIGE BESTEMMELSER
Meldefrist
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpdekningen, må Tryg underrettes snarest mulig og senest ett
år etter at tvist er oppstått og advokat eller registrert rettshjelper er engasjert. Underretningen skal skje
skriftlig. Meldefristen ved tvist som gjelder offentlige forvaltningstiltak regnes fra det tidspunkt hvor
den offentlige forvaltingsbehandlingen er fullt ut utnyttet. Ved tvister som alene hører inn under en
særdomstol regnes meldefristen fra det tidspunkt hvor saken bringes inn for de alminnelige domstoler.
Valg av advokat eller annen rettshjelper
Sikrede velger selv en advokat eller registrert rettshjelper som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan Tryg kreve at disse
benytter samme juridiske bistand.
Informasjon til Tryg
Tryg krever å bli holdt underrettet om omfanget av de utgiftene som kreves dekket under forsikringen.
Sikrede skal informere Tryg om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling ved særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.
Ved krav om oppgjør har Tryg den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har
beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan Tryg kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt.
Ved sakens avslutning skal dokumentasjon på sakens utfall oversendes.
9

NATURSKADE
Vilkår for naturskade gjelder for ting som er brannforsikret og inneholder spesialregler om hva som
er dekket, hvilke tilfeller som er omfattet og hvordan erstatningen beregnes. Spesialreglene i vilkår for
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naturskade gjelder i tillegg til og går foran bestemmelsene i de enkelte forsikringsvilkårene. Se lov om
naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nummer 70.
9.1 HVA DEKNINGEN OMFATTER
Dekningen for naturskade omfatter ting som er brannforsikret, med noen begrensninger.
Fastmontert løsøre
Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser eller lignende er ikke omfattet.
Redningsutgifter
Redningskostnader ved naturskade erstattes opp til verdien av bygningen som er forsikret. Se naturskadeforsikringsloven paragraf 3, 3 ledd og forsikringsavtaleloven paragraf 6-4.
Offentlig påbud
Dekningen omfatter ikke skade på bygning, eller ting i bygning, som er oppført i strid med bygge- og
deleforbud i området og skaden er av en slik art som vedtaket gjelder. Se naturskadeforsikringsloven
paragraf 1, 4 ledd.
Løsøre
Følgende løsøregjenstander er ikke omfattet:
• varer under transport
• motorvogn og tilhenger til bil
• luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse
• fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk.
9.2 TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Følgende er dekket
Skade som direkte skyldes naturulykke, så som:
• skred
• storm
• flom
• stormflo
• jordskjelv
• vulkanutbrudd.
Unntak
Skade som skyldes:
• lyn, frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang
• dyr, insekter, bakterier, sopp eller råte
Egenandel
Egenandelen ved naturskade utgjør det beløp som til enhver tid er fastsatt av myndighetene, for tiden
8.000 kroner.
9.3 SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter punkt 6 med følgende spesialregler.
Redusert erstatning
Naturskadeerstatningen kan nedsettes eller bortfalle når skadens inntreden eller omfang helt eller
delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig
vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han eller hun ikke forebygget skaden
eller hindret dens omfang.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må
stilles, hans eller hennes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke
skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.
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Merutgifter ved offentlig påbud
Ved tinglyst erklæring etter naturskadelovens paragraf 22 om at eiendommen er særlig utsatt for
naturskade og utgiftene til utbedring av byggverk er 60 prosent eller mer av gjenoppføringsprisen,
omfatter forsikringen økningen av skadeomfanget som erklæringen medfører.
Erstatningsgrense ved naturkatastrofe
Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkel naturkatastrofe fastsettes av Kongen.
Blir denne grensen overskredet, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden.
Ankenemnda for Statens naturskadefond
Er det tvil om det foreligger naturskade eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning etter naturskadeforsikringslovens paragraf 1, 3. led er til stede, kan partene forelegge spørsmålet
for Statens naturskadefond. Ankenemndens vedtak kan ikke påklages. Se naturskadeforsikringsloven
paragraf 2, 1 ledd.

13

Studentforsikring Reiseforsikring
VILKÅR NR. 54403
Vilkår av 01.01.2018
Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset
ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke
unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder Generelle vilkår
(vilkårsnummer PGE91000) for alle våre forsikringer.
1.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for medlem av forbundet med gyldig tilslutning til forbundets studentforsikring
(medlemmet).
Medlemmets familie er omfattet når dette fremgår av forsikringsbeviset. Hvis reiseforsikringen omfatter familie gjelder den også for følgende personer:
Ektefelle/samboer
Forsikringen gjelder for medlemmets ektefelle, registrert partner eller samboer. Denne må ha samme
folkeregistrerte adresse som medlemmet.
Barn
Forsikringen gjelder for forsikringtakers barn, samt barn av forsikringstakers ektefelle, samboer eller
registrert partner. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre.
Forsikringen gjelder for fosterbarn som bor fast hos forsikringstaker. Adopterte barn er omfattet av
forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen.
Surrogatibarn er omfattet fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødselen.
For barn gjelder forsikringen ut året barnet fyller 21 år.
Bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd
Forsikringen gjelder kun for personer som er fast bosatt i Norge og er medlem av norsk folketrygd.

2.

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter følgende dekninger:
• Avbestilling av reise
• Forsinkelse i reiseruten
• Reisegods
• Reisesyke
• Hjemtransport
• Reiseavbrudd
• Konkurs hos reiseselskapet
• Evakuering
• NoGo-compensation
• Psykologsk krisehjelp
• Privatansvar
• Rettshjelp

3.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder på reiser i hele verden.
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Unntak
Forsikringen gjelder ikke på sikredes faste eller midlertidige bostedsadresse.
Forsikringen gjelder heller ikke på sikredes faste arbeidssted, skole, undervisningssted, skolefritidsordning, barnehage eller lignende. Dette gjelder ikke når sikrede deltar i fritidsarrangement på disse
steder.
Forsikringen gjelder likevel for medlemmet på det studiestedet medlemmet er registrert. Når forsikringen omfatter familie, gjelder det samme for medlemmets ektefelle/samboer.
Som fast arbeidssted regnes det sted hvor man utfører/har sitt daglige arbeid. For eksempel vil fast
arbeidssted for en yrkessjåfør være buss, lastebil, taxi og lignende. For håndverkere og omreisende
selgere ansees det stedet de til enhver tid utøver sitt daglige arbeid, som fast arbeidssted.
Privatansvar og Rettshjelp
Dekningene gjelder på reiser utenfor Norden.
4.

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder på reise i forsikringstiden. Med reise menes at sikrede forlater sin bostedsadresse i
Norden til sikrede er tilbake på samme sted.
For hver enkelt reise gjelder forsikringen i de første 45 dagene av reisen.
Avbestillingsdekningen gjelder fra sikrede kjøper reisen, og opphører når sikrede forlater bostedsadressen for denne reisen.
Pendlere og studenter som reiser fra midlertidig bosted i Norge
Reisens varighet regnes fra avreise til retur til samme sted, eller til fast bostedsadresse i Norge.
Utvidelse av gyldighet
Når hjemreise er forhåndsbestilt innenfor forsikringstiden, utvides gyldigheten med:
•	2 døgn ved forsinkelse som skyldes værforhold, teknisk feil eller terrorhandling/trussel om terrorhandling
•	30 døgn når forlengelsen av oppholdet skyldes sykdom/ulykke som er dekket under reise
forsikringen.

5.

DOBBELFORSIKRING OG REGRESS
Hvis det er flere som er ansvarlig for sikredes tap eller skade, overtar selskapet sikredes rett til erstatning for det beløp sikrede har fått utbetalt fra selskapet.
Er det flere forsikringer som dekker samme tap/skade, kan sikrede velge hvilket forsikringsselskap sikrede vil bruke inntil sikredes totale tap er dekket. Erstatningen utliknes forholdsmessig mellom selskapene etter omfanget av det enkelte selskaps ansvar for tapet, se Forsikringsavtalelovens paragraf 6-3.
Har selskapet utbetalt erstatning for et tap/en skade som etter forsikringsavtalen ikke er omfattet,
plikter sikrede, eller den sikrede kan identifiseres med, å betale erstatningen tilbake.

6.

HJELP UNDER REISEN
Akutt sykdom eller ulykkesskade
Sikrede skal kontakte Tryg Alarm hvis det er behov for hjelp under reisen på grunn av akutt sykdom
eller ulykkesskade.
Tryg Alarm har egne leger, og har kontakt med sykehus og legekontor over hele verden.
Økonomisk hjelp
Økonomisk hjelp gis også av Tryg Alarm ved behov. Dette gjelder hvis hendelsen eller skaden er omfattet av forsikringen og er innenfor avtalt forsikringssum.
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Tryg Alarm hjelper sikrede under reisen. Endelig skadeoppgjør skjer etter hjemkomst. Skade som er
meldt Tryg Alarm under reisen trenger ikke å meldes på nytt etter hjemkomst.
Henvendelse;
Tryg Alarm
Telefon: +47 55 17 10 01
Telefax: +47 55 17 10 03
E-post: trygalarm@tryg.no
7.

REISEFORSIKRINGSKORT OG EUROPEISK HELSETRYGDKORT FRA FOLKETRYGDEN
Reiseforsikringskort
Gyldig reiseforsikringskort bør sikrede alltid ha med seg på reisen. Kortet bekrefter forsikringsdekning
ved akutt sykdom og ulykkesskade på reisen og vises uoppfordret til behandlende lege/sykehus. Kortet
inneholder blant annet kontaktinformasjon til Tryg Alarm.
Helsetrygdkort fra folketrygden
I tillegg bør gyldig Europeisk helsetrygdkort fra folketrygden tas med på reise til EØS-land. Kortet
bekrefter retten til erstatning av utgifter til medisinsk behandling på offentlig behandlingssted etter de
regler som gjelder i det landet den reisende oppholder seg i. Helsetrygdkortet er gyldig i tre år.
Europeisk helsetrygdkort bestilles på www.helsenorge.no eller ved å ringe 800 43 573.

8.

AVBESTILLING AV REISE

8.1. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Når sikrede er forhindret fra å gjennomføre reisen, kan sikrede har rett til erstatning. Avbestillingen må
skyldes akutt sykdom, alvorlig ulykkesskade, uventet akutt og alvorlig forverring av sykdom/lidelse som
var kjent før reisen ble kjøpt, eller dødsfall hos:
• sikrede
• sikredes nærmeste familie
•	sikredes reisefølge. Med reisefølge mener vi én kjernefamilie eller inntil 4 personer i tillegg til den/de
sikrede, med samme reisemål-/periode.
• sikredes eneste reiseledsagers nærmeste familie
•	nøkkelperson i sikredes reisefølge. Nøkkelperson er en person som det øvrige reisefølget er avhengig av for å kunne gjennomføre reisen. Skadetilfellet må inntreffe mindre enn 14 dager før planlagt
avreisedato for å være omfattet av forsikringen.
Videre dekkes avbestilling når:
•	sikredes eller sikredes eneste reiseledsagers nærmeste familie er meldt savnet og det pågår offentlig lete- eller redningsaksjon
•	fastsatt konkret dato for operasjon eller behandling endres slik at reisen ikke kan foretas. Datoen
må være fastsatt før reisen bestilles og operasjonen/behandlingen må være medisinsk nødvendig
og planlagt utført på sykehus.
•	skade på sikredes egen bolig, fritidsbolig, næringseiendom, forretning eller kontor slik at det er nødvendig at sikrede er til stede
•	det på tidspunktet da reisen starter er farlig å reise til reisestedet. Tryg slutter seg til UDs vurdering
av hvilke områder det frarådes å reise til. Selv om UD ikke fraråder reise til området, kan Tryg avtale
med sikrede at avbestillingsdekningen skal gjelde. Dette er aktuelt hvis det er forbundet med overhengende fare for liv eller helse å oppholde seg i det aktuelle området.
Som sikredes reiseledsager regnes person som skal foreta hele reisen sammen med sikrede. Barn
under 21 år regnes ikke som reiseledsager når de reiser i følge med forelder eller annen foresatt.
Det er en forutsetning for erstatning at reiseforsikringen har begynt å gjelde før sikrede foretar første
innbetaling av reisekostnadene.
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Nærmeste familie
• sikredes ektefelle/registrerte partner/samboer
•	sikredes og ektefelles/registrerte partners/samboers familie i opp- og nedadstigende linje, og deres
ektefelle/samboer og barn
• sikredes og ektefelles/samboers søsken, onkel/tante, svoger/svigerinne og nevø/niese
• person sikrede har barn sammen med.
Unntak
Det gis ikke erstatning når avbestillingen skyldes:
• at et av reisens hovedformål er falt bort
• graviditet fra og med 36. svangerskapsuke
• at svangerskap avbrytes frivillig
• at sykehusopphold/utredning/behandling/ rekonvalesens tar lengre tid enn forventet.
8.2. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Selskapet erstatter sikredes avbestillingsomkostninger. Avbestillingsomkostninger er sikredes innbetalte beløp som direkte knytter seg til reisen og oppholdet.
Forhåndsbetalte billetter til kultur- og idrettsarrangement i forbindelse med reisen erstattes også.
Hvis det er kjøpt avbestillingsbeskyttelse hos reisearrangøren, erstatter selskapet kun utgiften på avbestillingsbeskyttelsen og reisearrangørens administrasjonsgebyr.
Avbestillingsomkostninger påført ved samme hendelse eller samme reise erstattes med inntil 60.000
kroner per sikrede per skadetilfelle.
Når avbestillingsomkostningen ikke er spesifisert for hver person beregnes utgiftene etter lik andel for
samtlige reisende.
Egenandelen er 1.000 kroner ved hvert skadetilfelle.
Unntak
Selskapet erstatter ikke:
•
•
•
•
•
•
9.

avbestillingsomkostninger sikrede har påtatt seg etter at årsaken til avbestillingen er inntruffet
utgifter som sikrede kan få refundert fra andre (reisearrangør, hotell og lignende)
tjenestereiser
tap av bonuspoeng
skatter og offentlige avgifter
tapt arbeidsfortjeneste.

FORSINKELSE I REISERUTEN

9.1. FORSINKET AVGANG
Tilfeller som gir rett til erstatning
Sikrede kan ha rett til erstatning hvis forhåndsbestilt offentlig transportmiddel, som sikrede skal reise
med, ikke går til avtalt tid.
Forsinkelsen må skyldes værforhold, teknisk feil eller terrorhandling/trussel om terrorhandling.
Teknisk feil omfatter transportmiddelet samt systemer og infrastruktur som er nødvendig for trafikkavvikling.
Slik beregnes erstatningen
Rimelige og nødvendige merutgifter til innhenting av planlagt reiserute, eller overnatting på avreisestedet, erstattes med inntil 1.500 kroner per skadetilfelle. Ved forsinket fremmøte erstatets i tillegg nye
billetter med inntil 20.000 kroner.
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9.2. FORSINKET FREMMØTE
Tilfeller som gir rett til erstatning
Sikrede kan ha rett til erstatning når sikrede kommer for sent frem til forhåndsbestilt transportmiddel,
eller siste lokale rutetransport for dagen selv om denne ikke er forhåndsbestilt.
Forsinkelsen må skyldes kollisjon, utforkjøring, teknisk feil, eller værforhold, og ramme det transportmiddelet sikrede skal reise med. I tillegg omfattes forsinkelse på grunn av terrorhandling/trussel om
terrorhandling.
På reise med offentlig transportmiddel, omfatter teknisk feil også systemer og infrastruktur som er
nødvendig for trafikkavviklingen.
Slik beregnes erstatningen
Selskapet erstatter rimelige og nødvendige merutgifter til endring av opprinnelig billett eller kjøp av ny
billett. Det er en forutsetning for slik erstatning at reisearrangør ikke klarer å ta igjen fastlagt reiserute
innen 24 timer.
Merutgifter til overnatting erstattes hvis det på grunn av forsinkelsen ikke er mulig å reise videre samme dag.
Merutgifter til ny billett og overnatting erstattes med inntil
20.000 kroner per sikrede per skadetilfelle.
Merutgifter til overnatting erstattes med inntil 1.500 kroner per sikrede per skadetilfelle.
Brukes privat bil, erstattes 2,50 kroner per kilometer.
9.3. FELLES UNNTAK
Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, eller utgifter som:
• kan kreves erstattet av reisearrangør, trafikkselskap, flyselskap eller andre
• oppstår på tjenestereise
• skyldes streik.
10. REISEGODS
Med reisegods menes personlige eiendeler som sikrede har med seg for egen bruk under reisen og
oppholdet. Som reisegods regnes også gjenstand som sikrede har lånt eller leid, og som sikrede har
med seg som sin egen, på hele reisen.
10.1.TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Forsinket bagasje
Det kan gis erstatning ved forsinket bagasje når:
• ekspedert bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet
• bagasjen er forbyttet, slik at den ikke kommer til rette innen 4 timer
•	forsinkelse oppstår ved videretransport med fly og flyselskapet ikke gir tilgang til ekspedert bagasje.
Dette gjelder bare dersom forsinkelsen fører til ekstra overnatting (transitt).
Unntak
Selskapet erstatter ikke:
• utgifter som kan erstattes av reisearrangør, trafikkselskap, flyselskap eller andre
• forsinket bagasje ved forsinkelse til siste flyplass på hjemreise
• forsinkelse som skyldes streik eller lockout.
Skade på og tap av reisegods
Følgende skadetilfeller er omfattet:
• skade på eller tap av innsjekket bagasje. Bagasjen anses som tapt når den ikke er identifisert av
transportør innen 21 dager.
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• tyveri eller ran av reisegods. Se straffeloven paragrafene 321 og 327.
• skade som er direkte forårsaket av dyr som de sikrede ikke eier eller har rådigheten over på skadetidspunktet
• reisegods som direkte skades ved trafikkuhell i form av kollisjon, velt eller utforkjøring med motorkjøretøy eller sykkel
• reisegods som direkte skades eller går tapt ved at båt grunnstøter, kolliderer med annet fartøy, kantrer eller synker
• reisegods som direkte skades eller går tapt ved brann, eksplosjon, nedsoting, lynnedslag eller vannlekkasje/vanninntrengning i bygning
• reisegods som direkte skades eller går tapt ved naturulykke som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Se Lov om naturskadeforsikring
• skadeverk på reisegods.
Med skadeverk menes at en annen person direkte og rettstridig skader eller forårsaker tap av sikredes
reisegods, se straffelovens paragraf 351. Reisegodset må være i sikredes besittelse. Det regnes ikke
som skadeverk at en person som har fått låne eller bruke gjenstanden påfører den skade.
Unntak
Følgende gir ikke rett til erstatning:
• gjenstander som mistes eller gjenglemmes
• tap av eller skade på sykkel med tilbehør som skjer innenfor den kommunen sikrede er bosatt, har
studiested eller arbeidssted
• riper, rifter, skrubb og flekker og lignende som skjer på koffert, bag, ryggsekk, barnevogn, sykkel, kano
og kajakk
• gjenstander som tilhører sikredes arbeidsgiver eller skole der sikrede er elev
• tap av eller skade på reisegods når sikrede oppholder seg på fast arbeidssted, skole eller undervisningssted. Dette gjelder ikke når sikrede deltar i fritidsarrangement på disse stedene, og heller ikke
når medlemmet eller medlemmets ektefelle/ektefelle oppholder seg på studiestedet de er registrert
• løsøre som leies under selve oppholdet. For eksempel leid sykkel eller skiutstyr
• tap av eller skade på innsjekket bagasje når transportøren er ansvarlig for skaden etter transportbestemmelsene
• tap av eller skade på motorvogn, motorsykkel, båt, vannscooter eller snøscooter. Unntaket gjelder
også for tilhørende deler
• tap av eller skade på verdipapirer (herunder tilgodelapper, gavekort og lignende), dokumenter, datafiler og programvare
• økonomisk tap ut over tap/skade på de fysiske gjenstandene som er forsikret
• skadeverk forårsaket av noen som tilhører samme husstand som sikrede selv.
10.2. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Forsinket bagasje
Selskapet erstatter utgifter til innkjøp av nødvendige klær, toalettsaker og lignende. Selskapet erstatter
også leie av ski- golf-, fiskeutstyr og lignende for tilsvarende forsinket utstyr.
Innkjøpene må skje i perioden bagasjen er savnet, og dokumenteres med originalkvitteringer.
Ved forsinket eller forbyttet bagasje erstattes inntil 2.000 kroner per sikret. Gjelder forsinkelsen barnevogn, barnesete eller rullestol dekkes leie eller kjøp med inntil 1.000 kroner innenfor forsikringssummen.
Ved transitt (punkt 10.1) erstattes inntil 500 kroner per sikret.
Skade på og tap av reisegods
Reisegodset erstattes med inntil 50.000 kroner per sikrede
per skadetilfelle.
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Egenandelen er 500 kroner ved hvert skadetilfelle.
Innenfor forsikringssummen erstattes:
• enkeltgjenstander med tilbehør med maksimalt 20.000 kroner per gjenstand
• sykkel, kano eller kajakk med inntil 8.000 kroner per gjenstand med tilbehør per skadetilfelle.
• nøkler med inntil 4.000 kroner per skadetilfelle
I tillegg til de nevnte forsikringssummene erstattes:
• tapte billetter og pass som står i sikredes navn, og nødvendige merutgifter til reise og opphold på
grunn av de tapte reisedokumentene. Dette erstattes med inntil 15.000 kroner per skadetilfelle.
• tap av kontanter med inntil 6.000 kroner per skadetilfelle.
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved:
• kontantoppgjør
• reparasjon
• at selskapet skaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand.
Kontantoppgjør er begrenset til det beløp selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.
Selskapet kan avgjøre hvilken reparatør eller leverandør som skal brukes.
Hvis selskapet velger å gjøre opp ved gjenanskaffelse av gjenstanden, skal sikrede betale inn egenandelen til selskapet. Hvis en gjenstand skades erstatter selskapet reparasjonen. Dette gjelder bare
dersom det er billigere å reparere gjenstanden enn gjenstandens verdi.
Gjenstandens verdi beregnes med utgangspunkt i tilsvarende gjenstandspris hos leverandør på
skadetidspunktet. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse, elde og gjenstandens sannsynlige brukstid.
Fratrekk gjøres bare når verdiforringelsen utgjør en tredel eller mer av tilsvarende gjenstandspris hos
leverandør.
Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenskaffes, erstattes markedsverdien.
Kommer den tapte gjenstanden til rette etter at erstatningen er utbetalt, har sikrede rett til å beholde
gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ønsker ikke sikrede å beholde gjenstanden tilfaller den
selskapet.
Mobiltelefon
Fra og med andre gangs tap av, eller skade på, mobiltelefon er egenandelen 2.000 kroner. Dette gjelder
innenfor en periode på tre forsikringsår.
11. REISESYKE
11.1. BETINGELSER FOR ERSTATNING
Sikrede kan ha rett til erstatning for Reisesyke, Hjemtransport og Reiseavbrudd hvis sikrede på reisen
rammes av:
• akutt sykdom
• ulykkesskade
• uventet, akutt og alvorlig forverring av sykdom/lidelse som var kjent før reisen startet.
Ved hjemtransport må de tilfellene nevnt over være alvorlige.
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11.2. REISESYKE HOS SIKREDE
Tilfeller som kan gi rett til erstatning
Hvis sikrede blir rammet av tilfelle som nevnt i punkt 11.1, erstattes sikredes nødvendige utgifter knyttet til dette.
Slik beregnes erstatningen
Følgende rimelige og nødvendige utgifter erstattes:
• legehonorar
• sykehusinnleggelse i inntil 60 døgn
• medisin, bandasjer og lignende artikler
• leie av krykker og rullestol
• fysikalsk behandling foreskrevet av lege
• transportutgifter i forbindelse med medisinsk behandling. Brukes privat bil erstattes 2,50 kroner per
kilometer for korteste vei til behandlingsstedet
• dokumenterte telefonutgifter til samtaler med Tryg Alarm, eller selskapet.
Fortsatt behandling i utlandet
Utgifter til opphold og behandling i utlandet erstattes frem til hjemtransport er medisinsk forsvarlig.
Tryg Alarm vurderer sammen med behandlende lege når hjemtransport kan foretas.
Utsatt hjemreise eller reise videre
Hvis sikrede på grunn av medisinske årsaker som nevnt i punkt 11.1. er forhindret fra å gjennomføre
fastsatt reiserute som planlagt, erstattes:
• nødvendige merutgifter til overnatting og måltider med inntil 1.500 kroner per døgn
• Merutgifter til transport for å ta igjen fastsatt reiserute.
Hvis sikredes nærmeste familie, som er bosatt på reisemålet, under sikredes reise rammes av alvorlig
og uventet tilfelle som nevnt i punkt 11.1., erstattes rimelige og nødvendige merutgifter til:
• overnatting og måltider med inntil 1.500 kroner per døgn i inntil 14 døgn
• hjemreise.
Se definisjon ”nærmeste familie” i vilkårenes punkt 8.1.
Ved utsatt reiserute må sikrede alltid innhente godkjenning av selskapet eller Tryg Alarm på forhånd.
Tilkalling og sykeledsagelse
Rimelige og nødvendige utgifter for inntil to nærstående personer, som enten tilkalles, eller blir igjen på
reisemålet sammen med sikrede (sykeledsagelse), erstattes hvis sikrede rammes av tilfeller som nevnt
i punkt 11.1 eller død.
Ved tilkallelse eller sykeledsagelse må sikrede alltid innhente godkjenning av selskapet eller Tryg Alarm
på forhånd.
Nødvendige merutgifter til transport erstattes etter billigste reisemåte. Overnatting og måltider erstattes med inntil 1.500 kroner per døgn per skadetilfelle.
Ved tilkalling erstatter selskapet nødvendige utgifter til én reise og opphold per person.
11.3. REISESYKE HOS SIKREDES ENESTE REISELEDSAGER
Tilfeller som kan gi rett til erstatning
Sikrede kan ha rett til erstatning hvis sikredes eneste reiseledsager eller sikredes eneste reiseledsagers
nærmeste familie blir rammet av tilfelle som nevnt i punkt 11.1. Med sikredes reiseledsager menes
person som skal foreta hele reisen sammen med sikrede. Barn under 21 år regnes ikke som reiseledsager når de reiser i følge med forelder eller annen foresatt.
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Slik beregnes erstatningen
Selskapet erstatter sikredes nødvendige merutgifter til:
• overnatting og måltider med inntil 1.500 kroner per døgn
• utsatt hjemreise eller reise videre
• hjemtransport som nevnt i punkt 11.4.
Dekningen gjelder for alle sikrede i reisefølget. Dette gjelder også barn som ikke regnes som reiseledsager i punktet her.
For hver sikret erstattes maksimalt 35.000 kroner
11.4. HJEMTRANSPORT
Tilfeller som kan gi rett til erstatning
Rammes sikrede av et tilfelle nevnt i punkt 11.1, erstatter selskapet hjemtransport av sikrede.
I tillegg omfattes hjemtransport:
• ved sikredes død
• når sikredes eller sikredes eneste reiseledsagers nærmeste familie er meldt savnet og det pågår
offentlig lete- eller redningsaksjon
• ved skade på sikredes bolig, fritidsbolig, næringseiendom, forretning eller kontor slik at det er nødvendig at sikrede er til stede
• ved akutt og alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller uventet dødsfall i nærmeste familie.
Se definisjon ”nærmeste familie” i vilkårets punkt 8.1.
De tilfellene som gir rett til erstatning må være alvorlige, og inntreffe etter at sikredes reise har startet.
Erstatning forutsetter at planlagt hjemreise var kjøpt på skadetidspunktet.
Hjemtransporten må være medisinsk nødvendig på et tidligere tidspunkt enn den planlagte hjemreisedagen.
Ved hjemtransport må sikrede alltid innhente godkjenning av selskapet eller Tryg Alarm på forhånd.
Slik beregnes erstatningen
Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemtransport av sikrede. Erstatning gis også for nødvendige merutifter til hjemtransport av sikredes barn under 21 år når de reiser i følge med forelder eller
annen foresatt.
Hvis barn under 21 år har rett til hjemtransport erstattes hjemtransport for begge foreldrene.
Hvis det er nødvendig med reiseledsager, erstattes de nødvendige merutgifter som dette medfører for
èn person.
Unntak ved hjemtransport
Selskapet erstatter ikke utgifter til transport mellom sikredes midlertidige bostedsadresse og sikredes
folkeregistrerte adresse.
11.5. REISEAVBRUDD
Tilfeller som kan gi rett til erstatning
Selskapet gir kompensasjon for reisedager som ikke er benyttet når:
• sikrede innlegges på sykehus
• sikrede må holde sengen hele dager etter ordre fra legen
• sikrede har rett på erstatning etter punkt 11.4 om hjemtransport eller punkt 13 om evakuering
• sikredes eneste reiseledsager rammes av forhold som nevnt over.
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Med reisedager menes alle reisens kalenderdager fra reisen starter, til reisen avsluttes.
Slik beregnes erstatningen
Erstatningen beregnes med utgangspunkt i reisekostnadene. Med reisekostnader menes utgifter til
transport, mat og overnatting betalt før avreise. Brukes egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer for
korteste reisestrekning.
Selskapet kompenserer for ubenyttede reisedager sett i forhold til reisens planlagte lengde. Erstatningen er begrenset til 1.200 kroner per dag og maksimalt 60.000 kroner per sikret.
Når sikrede må holde sengen etter ordre fra legen, beregnes erstatningen tidligst fra første legekonsultasjon.
Når reisekostnadene ikke er spesifisert for hver person beregnes utgiftene etter lik andel for samtlige
reisende.
Det gis også kompensasjon til ett familiemedlem som er med på reisen, hvis begge har reiseforsikring i
selskapet.
Unntak ved reiseavbrudd
Erstatning gis ikke for sykdom eller skade som inntreffer på hjemreisedagen, på tjenestereiser, eller på
reiser som er planlagt å vare lengre enn 45 dager.
11.6. FELLES UNNTAK
Selskapet erstatter ikke:
• tapt arbeidsfortjeneste
• utgifter knyttet til graviditet eller fødsel fra og med 36. svangerskapsuke
• skadetilfeller som har sammenheng med sykdom eller lidelse, som var kjent før avreise, når behandling, kontroll eller operasjon for denne tilstanden var planlagt utført på reisen
• utgifter ved sykdommen eller lidelsen som skyldes at behandling/operasjon som var planlagt eller
forespeilet før avreisen likevel ikke ble gjennomført
• utgifter som påløper etter at reisen er avsluttet
• utgifter til lete- og redningsaksjoner
• skadetilfeller som skyldes høydesyke
• utgifter til tilkalling hvis forsikringstilfellet inntreffer eller sikrede legges inn på sykehus eller institusjon i hjemsteds-, arbeids- eller undervisningskommune.
12. KONKURS HOS REISESELSKAPET
12.1. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Sikrede kan ha rett til erstatning for merutgifter til hjemreise og overnatting hvis reiseselskapet går
konkurs mens sikrede er på reise og sikrede påføres merutgifter på grunn av dette.
Unntak
Erstatning gis ikke for pakkereiser som er dekket av Reisegarantifondet.
12.2. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Merutgifter til ny billett og overnatting erstattes inntil 20.000 kroner per sikret.
Merutgifter til overnatting erstattes inntil 1.500 kroner per sikret.
13. EVAKUERING
13.1. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Selskapet erstatter utgifter til evakuering fra oppholdssted til bosted i Norge. Dette gjelder når Det
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norske utenriksdepartementet (UD) anbefaler å reise fra det aktuelle området, eller fraråder å reise inn
i området.
Selv om UD ikke fraråder reise til området kan selskapet avtale med sikrede at evakueringsdekningen
skal gjelde. Dette er aktuelt hvis det er forbundet med overhengende fare for liv eller helse å oppholde
seg i det aktuelle området.
Selskapet erstatter utgifter til evakuering hvis sikrede oppholder seg i et i område hvor det oppstår (se
generelle vilkår punkt 4):
• krig eller alvorlige uroligheter
• terrorhandlinger
• naturkatastrofe
• epidemi.
Terrorhandling
Skadevoldende handling der hensikten fremstår å være at personer eller ting skades alvorlig (eventuelt
annet betydelig tap) for å påvirke politiske, religiøse eller andre ideologiske organer. Formålet kan også
være å fremkalle frykt i befolkningen.
Naturkatastrofe
Med naturkatastrofe menes plutselig og uventede naturkrefter/naturfenomen av ekstraordinær, ekstrem og voldsom karakter.
Epidemi
Med epidemi menes smittsom og alvorlig sykdom som sprer seg hurtig mellom mennesker.
Unntak
Selskaper erstatter ikke utgifter til evakuering hvis sikrede har reist inn i området etter at den aktuelle
situasjonen er oppstått eller varslet.
Selskapet erstatter ikke utgifter som refunderes av andre. Det gjelder utgifter som etter lov eller avtale
refunderes fra transportør, reiseselskap, hotell eller lignende.
13.2. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til overnatting, måltider og transport ved evakuering fra
oppholdsstedet til bosted i Norge.
14. NOGO-COMPENSATION
14.1. ENGANGSERSTATNING VED BRUDDSKADER
Ved brudd i legg, lår, arm, skulder, ryggrad eller hodeskalle, utbetaler selskapet en engangserstatning
på 5.000 kroner per skadetilfelle.
15. PSYKOLOGISK KRISEHJELP
15.1. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Dersom følgende hendelser inntreffer i fritiden gis det rett til psykologisk krisehjelp:
• ran, overfall, voldtekt og grove trusler som er politianmeldt
• brann, eksplosjon og innbrudd
• alvorlig ulykkesskade
• livstruende sykdom
• dødsfall i nær tilknytning til familien
• selvmord og selvmordsforsøk
• abort
• samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere med samme adresse i folkeregisteret.

24

15.2. HVILKE UTGIFTER SOM ERSTATTES
Selskapet erstatter:
• utgifter til psykolog med inntil 10 behandlinger per person. Behandlingen må foretas innen 12 måneder fra den dagen hendelsen inntraff. Forsikringen omfatter kun psykolog i Norge som er anvist av
selskapet.
• rimelige og nødvendige utgifter til reise mellom hjemmet og behandlingsstedet. Ved bruk av egen bil
erstattes 2.50 kroner per kilometer for korteste vei til behandlingsstedet.
Utgifter som erstattes av det offentlige eller fra annet hold trekkes fra i oppgjøret.
Kontakt selskapet
Hvis forsikrede ønsker å benytte seg av tilbudet om psykologhjelp, skal selskapet kontaktes på
telefon 55 17 16 85. Selskapet vil etablere kontakt med psykolog.
16. REISEANSVAR
16.1 HVA DEKNINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar for ting- eller personskader som sikrede pådrar seg i
egenskap av privatperson.
Gjeldende rett i det landet der den skadevoldende handlingen skjer, legges til grunn for vurderingen av
om det foreligger erstatningsansvar for sikrede.
Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, knyttes til det tidspunkt da den første skaden ble konstatert.
16.2 UNNTAK
Forsikringen dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg og som er nevnt under dette punktet.
Fast eiendom
Ansvar som eier av fast eiendom.
Avtale og garanti
Ansvar når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.
Erstatning og bøter
Ansvar etter Lov om skadeserstatning paragraf 3-5 og paragraf 3-6 eller for bøter, gebyrer og lignende.
Ting som tilhører andre
Ansvar for skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører en annen, men som sikrede eller noen
på dennes vegne har mottatt for: bruk, leie, leasing, lån, flytting eller oppbevaring. Forsikringen dekker
likevel sikredes ansvar for skade på leiet bolig på forsikringsstedet hvis skaden er oppstått ved brann,
eksplosjon, utstrømming av vann eller fyringsolje fra bygnings rørledning.
Forsett
Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettlig, se Lov om forsikringsavtaler paragraf 4-9 og paragraf
4-14.
Motorvogn og annet
Ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy, seilbåt, seilbrett, motorbåt, trav eller galopphest.
Sprengning og graving
Ansvar for skade på ting som er oppstått ved sprengning og gravingsarbeid.
Yrke og erverv
Ansvar under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet.
Forurensning
Ansvar for forurensning hvis årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett.
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Hussopp
Ansvar for skade på ting når årsaken er hussopp eller langsom inntrenging av fuktighet.
Smittsom sykdom
Ansvar ved overføring av smittsom sykdom.
Medeier
Ansvar overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap.
Familie
Ansvar overfor nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes ektefelle, registrert partner og samboer. I tillegg regnes egne og ektefelles, registrert partners og samboers: barn, barnebarn, foreldre,
besteforeldre, søsken, svigerbarn, svoger og svigerinne som nærmeste familie.
16.3 FORSIKRINGSSUM
Ved en og samme hendelse erstattes inntil 10 millioner kroner.
16.4 SIKREDES PLIKTER VED SKADE
Må sikrede forstå at Tryg kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil Tryg selv kan ivareta sin interesse.
Når erstatningskrav er reist mot sikrede, eller direkte mot Tryg, plikter sikrede for egen regning å:
• gi Tryg de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som Tryg trenger for å
vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen
• utføre de undersøkelser og utredninger som Tryg finner nødvendig, og å møte ved forhandlinger eller
domstolsbehandling
Uten Trygs samtykke må ikke sikrede innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav.
16.5 TRYGS PLIKTER VED SKADE
Når erstatningskrav er omfattet av forsikringen påtar Tryg seg å:
• utrede om erstatningsansvar foreligger
• forhandle med skadelidte
• betale erstatning når erstatningsansvar foreligger.
Tryg har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.
Videre påtar Tryg seg å dekke nødvendige kostnader ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Dette
gjelder selv om forsikringssummen overstiges.
Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene
etter partenes økonomiske interesse i saken.
Er Tryg villig til å inngå forlik i saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svarer det ikke for
omkostninger som senere påløper.
Fremsettes krav om erstatning mot Tryg, skal Tryg varsle sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om den videre behandling av kravet. Trygs innrømmelser overfor skadelidte binder ikke
sikrede.
17. RETTSHJELP
17.1 RETTSHJELP PÅ REISE
Rettshjelp på reise
Forsikringen kommer til anvendelse når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Tvisten må ha
sitt utspring i forhold oppstått de første 45 dagene av en feriereise utenfor Norden.
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17.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til:
• advokat
• registrert rettshjelper
• retten
• advokatmekler godkjent av advokatforeningen
• sakkyndige som på forhånd er godkjent av Tryg
• vitner ved hovedforhandling og bevisopptak.
Rettsgebyr i ankeinstans er ikke dekket.
17.3 TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
Tvist for domstolene
Forsikringen dekker tvist som kan føres for de alminnelige domstoler. Med tvist forstås at et krav er
fremsatt og bestridt, helt eller delvis, muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne
anses som tvist. En sak som består av flere individuelle tvistegrunnlag, og som kan fremmes i samme
sak for domstolen, regnes som en tvist.
Unntak
Forsikringen dekker ikke utgift ved:
• tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv
• tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. Se Lov om tvangsfullbyrdelse paragraf 2-1. Dette unntaket gjelder ikke tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendommen
• tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv,
krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av økonomisk fellesskap som er
etablert av samboende, oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker
• gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner
17.4 SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Tryg erstatter rimelige og nødvendige utgifter. Utgiftene skal dokumenteres. Etter søksmål er Trygs
ansvar begrenset til de utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende
gjennomført. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forlegges Den Norske Advokatforening.
Sikrede plikter å begrense utgiftene og bærer selv omkostninger som er forårsaket uten rimelig grunn.
Trygs ansvar er begrenset til sikredes antatte økonomiske interesse i saken. Utgifter ut over dette må
godkjennes av selskapet på forhånd.
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til forsikringssummen selv om det er flere parter på
samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap.
Saksomkostninger
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan
dokumentere at motparten ikke er søkegod.
Idømte saksomkostninger erstattes ikke.
Inngås forlik etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha
godkjennelse fra Tryg hvis det skal avtales at hver av partene skal bære egne omkostninger. Uten slik
godkjennelse fra Tryg går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen.
17.5 FORSIKRINGSSUM
Den samlede erstatning ved hver tvist er 20.000 kroner.
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17.6 ØVRIGE BESTEMMELSER
Meldefrist
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpdekningen, må Tryg underrettes snarest mulig og senest ett
år etter at tvist er oppstått og advokat eller registrert rettshjelper er engasjert. Underretningen skal skje
skriftlig. Meldefristen ved tvist som gjelder offentlige forvaltningstiltak regnes fra det tidspunkt hvor
den offentlige forvaltingsbehandlingen er fullt ut utnyttet. Ved tvister som alene hører inn under en
særdomstol regnes meldefristen fra det tidspunkt hvor saken bringes inn for de alminnelige domstoler.
Valg av advokat eller registrert retthjelper
Sikrede velger selv en advokat eller registrert rettshjelper som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan Tryg kreve at disse
benytter samme juridiske bistand.
Trygs rett til informasjon
Tryg krever å bli holdt underrettet om omfanget av de utgiftene som kreves dekket under forsikringen.
Sikrede skal informere Tryg om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling ved særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om
oppgjør har Tryg den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet
sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan Tryg kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. Ved
sakens avslutning skal dokumentasjon på sakens utfall oversendes.
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Studentforsikring ulykke
VILKÅR NR. 54400
Vilkår av 01.01.2018
Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset
ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke
unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen
kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder Generelle vilkår for alle våre
forsikringer.
1.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for medlemmer i Norsk Studentorganisasjon (medlemmet).
Medlemmets familie er omfattet når dette fremgår av forsikringsbeviset. Hvis forsikringen omfatter
familie gjelder den også for følgende personer:
Ektefelle/samboer
Forsikringen gjelder for medlemmets ektefelle, registrert partner eller samboer. Denne må ha samme
folkeregistrerte adresse som medlemmet.
Barn
Med barn menes medlemmets biologisk fødte barn, adopterte barn og fosterbarn. Barn av
medlemmets ektefelle, registrert partner eller samboer er også forsikret hvis de har samme adresse i
folkeregisteret som medlemmet.
Barn er omfattet av forsikringen ut det året barnet fyller 21 år.
Medlem av norsk Folketrygd
De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd. Hvis forsikret medlem i Norsk Studentorganisasjon
trer ut av medlemskapet i norsk folketrygd, opphører forsikringen for medlemmet og medforsikrede.
Forsikringen gjelder ut året forsikrede fyller 67 år.

2.

HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i Norden og under opphold utenfor Norden som varer i inntil 12 måneder.
Forsikringen gjelder under opphold i utlandet som varer i mer enn 12 måneder for:
• medlemmer av en av de nordiske lands trygdeordninger
• for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring i opphold utenfor Norden.

3.

NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder hele døgnet, både i arbeid og på fritiden.

4.

OPPHØR
Forsikringen opphører:
• ved utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 67 år
• hvis forsikrede trer ut av medlemskapet eller ved første hovedforfall etter at man ikke lengre er
student ved et lærested som er knyttet til NSO
• hvis forsikrede dør.
Det samme gjelder hvis forsikringsordningen av andre grunner opphører.
I de tilfeller der forsikringen er forskuddsbetalt for en periode, opphører forsikringen ved utgangen av
den perioden det er betalt for.
29

Forsikringen opphører tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse om dette er sendt fra Tryg eller
NSO. Når slik påminnelse ikke blir sendt opphører forsikringen tidligst 2 måneder etter opphørstidspunktet. Det blir gjort fradrag i erstatningen hvis forsikrede i mellomtiden er kommet inn under en
tilsvarende forsikring og det utbetales erstatning fra denne.
Se ellers forsikringsavtaleloven paragraf 19-6.
5.

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen gir rett til erstatning for:
• varig skade på person (medisinsk invaliditet)
• benbrudd
• utgifter til medisinsk behandling
• dødsfall etter ulykke.
Medisinsk invaliditet
Erstatningen for varig fysisk skade på person skal kompensere for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når
skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. En slik varig funksjonsnedsettelse kaller vi medisinsk
invaliditet. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle
anlegg/forhold.

6. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
6.1 Skade på person som skyldes en ulykke (ulykkesskade).
Hvis forsikrede blir skadet eller påført sykdom som skyldes en ulykke, kan dette gi rett til erstatning.
Ulykkesskade
Med ulykkesskade menes fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre,
fysisk hendelse - et ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden.
Unntak og begrensninger
Skader og sykdommer som ikke er omfattet selv om en ulykkesskade er årsak:
• ulykkesskader som skyldes aktiviteter som er unntatt i forsikringsbevis og vilkår
• ulykkesskader som skyldes sykdom eller sykelig tilstand
• tannskader som skyldes spising
• vansirende skader som ikke er i ansiktet
• artritt (betennelse i ledd)
• hjerteinfarkt, angina pectoris
• forgiftning som skyldes mat, drikke eller nytelsesmidler
• infeksjonssykdommer som skyldes smitte, stikk eller bitt (for eksempel HIV, Hepatitt-B, Borrelia,
Malaria). Sårinfeksjoner og blodforgiftning er likevel dekket
• psykiske lidelser. Posttraumatisk stresslidelse er likevel dekket forutsatt at diagnosekriteriene i det
internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43, 1-PTSD er oppfylt. Lidelsen må ha
oppstått som følge av eller samtidig med en ulykkesskade.
Er det sannsynlig at en sykelig tilstand eller at sykelige anlegg har medvirket til skaden, settes
erstatningen ned. Erstatningen reduseres i forhold til betydningen den sykelige tilstanden eller
anlegget har hatt for skaden.
6.2 Erstatning ved benbrudd
Forsikringen gir rett til en engangserstatning ved bruddskader som skyldes en ulykke. Med bruddskade
menes fullstendig opphevet kontinuitet i ben/brusk. Det dekkes kun for ett brudd i de tilfeller det er
flere brudd i ett ben/brusk.
Følgende typer benbrudd er dekket:
• hofte og bekken
• lårben og hæl, leggben, hodeskalle, kraveben, underkjeve, ankel, albue og over/underarm
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• skulderblad, kneskål, brystben, hånd, håndledd, fingre, fot, tær, ryggrad (virvler og haleben), ribben,
kinnben, øvre kjeveben og nese.
6.3 Dødsfall etter ulykke
Dør forsikrede innen 1 år som følge av en ulykkesskade, kan dette gi rett til erstatning.
7. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
7.1 Varig skade på person (medisinsk invaliditet)
Forsikringssummer
• 750.000 kroner - forsikret medlem og medforsikret ektefelle/samboer
• 250.000 kroner - medforsikret barn.
Erstatningen beregnes på grunnlag av den forsikringssummen som gjelder på ulykkesdagen og
skadens størrelse.
Medisinsk invaliditetsgrad
Forsikrede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med 1 prosent. Medforsikrede
barn har krav på erstatning fra og med 1 prosent.
Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en
tilsvarende mindre del.
Invaliditetstabellen
Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets
invaliditetstabell og den veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes. Medisinsk
invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den funksjonsnedsettelse ulykken har forårsaket.
Invaliditetstabellen fremgår av Forskrift om ménerstatning ved yrkesskade av 21. april 1997.
Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en
sammenligning med skadefølger i tabellen.
Inngangsinvaliditet
Hvis forsikrede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken (inngangsinvaliditet), gjør Tryg fradrag for
denne i erstatningsoppgjøret.
Endring eller bedring
Er det sannsynlig at tilstanden vil bli bedre ved operasjon eller behandling, vil dette bli tatt med i
vurderingen av endelig medisinsk invaliditet. Rimelige grunner til å avstå fra operasjon eller behandling
vil bli tatt hensyn til.
Mener noen av partene at graden av invaliditet kan forandre seg vesentlig, kan det kreves at endelig
vurdering utsettes. Vurderingen kan utsettes i inntil tre år etter ulykken for personer over 20 år, og i
inntil fem år for personer under 20 år.
Unntak ved dødsfall
Tryg betaler ikke erstatning for medisinsk invaliditet hvis forsikrede dør innen 1 år etter at ulykken
inntraff.
Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykken inntraff, betales invaliditetserstatning hvis det er
sannsynlig at skaden ville ha medført varig medisinsk invaliditet.
Erstatning ved benbrudd
Benbrudd erstattes med 5.000 kroner per skadetilfelle. Erstatningen utbetales maksimalt en gang årlig
per forsikrede.
7.2 Utgifter til medisinsk behandling
Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra
den dagen ulykken inntraff. Utgifter erstattes med inntil 25.000 kroner.
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Utgifter som erstattes av det offentlige eller fra annet hold trekkes fra i oppgjøret.
Ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder dekkes behandlingsutgifter
kun hvis de forsikrede er med i en av de nordiske folketrygder.
Tryg erstatter følgende rimelige og nødvendige utgifter til:
• behandling hos lege og tannlege
• behandling på sykehus. Dette gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell,
opptreningssenter eller lignende.
• behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
• medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege
• bandasjer og lignende artikler
• reise mellom hjemmet og behandlingsstedet. Tryg erstatter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil
erstattes 2 kroner per kilometer.
Permanent tannbehandling
For barn under 18 år erstattes også utgifter til den første permanente tannbehandlingen selv om
behandlingen skjer senere enn 3 år etter den dagen ulykken inntraff. Med permanent tannbehandling
mener vi brobehandling, kronebehandling og lignende.
Oppgjøret for slike utgifter foretas på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.
Oppgjøret skal skje innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Hvis omkostningsoverslaget ikke kan
fastsettes med overveiende sannsynlighet, kan vurderingen utsettes frem til forsikrede fyller 18 år.
Egenandel
Egenandelen er 500 kroner.
7.3 Dødsfall etter ulykke
Forsikringssum
* 50.000 kroner - forsikret medlem og medforsikret ektefelle/samboer
* 25.000 kroner - medforsikret barn.
Hvis invaliditetserstatning er utbetalt for samme skade, kommer denne til fradrag i dødsfallserstatningen. Hvis ikke noe annet er avtalt utbetales dødsfallserstatningen til sikredes ektefelle, subsidiært
arvinger etter lov eller testament. Se forsikringsavtaleloven paragraf 15-1.
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GENERELLE VILKÅR – 2018
Vilkårsnummer GR90080
Generelle vilkår er felles og gjelder for alle dine forsikringer. De generelle vilkårene har bestemmelser om
blant annet fornyelse og oppsigelse, begrensninger i Trygs ansvar og hvordan du skal forholde deg etter at
det har skjedd en skade. Generelle vilkår gjelder i tillegg til vilkårene for de enkelte forsikringene.
1.

FORNYELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN
Automatisk fornyelse
Forsikringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år ved utløpet av forsikrings
tiden. Dette gjelder ikke hvis det er utrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsik
ringstiden eller forsikringstakeren eller Tryg varsler om at forsikringen ikke skal fornyes. Se forsikrings
avtaleloven paragrafene 3-2 og 12-7.
Varslingsregler
Forsikringstaker må varsle Tryg om at forsikringen ikke skal fornyes automatisk innen forsikringstidens
utløp. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-4 og 12-8.
Tryg må varsle forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes automatisk senest to måneder
før forsikringstidens utløp. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-5 og 12-9.

2.

FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN
Kollektive forsikringer
En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke sies opp for
flytting til et annet selskap. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-6 tredje ledd og 12-3 fjerde ledd.
Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring. Se forsikringsavtaleloven
paragraf 12-3 fjerde ledd.

3.

TRYGS RETT TIL OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN
Tryg kan si opp forsikringen i forsikringstiden hvis:
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Oppsigelsestiden er da på 14 dager.
Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.
• det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Forsikringen kan da sies opp
med øyeblikkelig virkning.
Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.
• det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Oppsigelsestiden er da på 1 uke. Se forsikrings
avtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1.
• det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og
12-4.
• bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres og oppsigelse er rimelig. Endringen må være av en slik karakter at Tryg ikke ville overtatt forsikringen hvis det nye forholdet hadde
foreligget da forsikringen ble tegnet. Oppsigelsestiden er da på to måneder.
Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.
• skadefrekvensen er unormalt høy eller skadeforløpet avviker fra det normale og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på to måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.

4.

POLITIANMELDELSE
Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

5.

VINNINGSFORBUD
Forsikringen skal ikke føre til vinning. Tryg erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som er lidt.
Forsikringssummens størrelse er ikke avgjørende for den forsikrede tingen eller interessens verdi.
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6.

LOVLIG INTERESSE
Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.
Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger
grensen for tollfri innførsel, er i sin helhet unntatt fra Trygs erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av flere
gjenstander erstatter Tryg de gjenstander som har en samlet verdi under grensen for tollfri innførsel,
dersom vilkårene for Trygs erstatningsplikt ellers er oppfylt. Grensene for tollfri innførsel følger av det
som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

7.

VALUTA
Hvis ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis regnes alle beløp i norske kroner (NOK).
Dette gjelder priser, forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelle andre beløp som følger av for
sikringsavtalen.

8.

GARANTIORDNING FOR SKADEFORSIKRING
Tryg er omfattet av garantiordningen som gjelder for forsikringsselskap som tilbyr skadeforsikring i
Norge. Se Forskrift om Garantiordning for skadeforsikring av 22.12.2006.

9.

EGENANDEL
I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som fremgår i forsikringsbeviset, dersom ikke en
annen egenandel fremgår av vilkårene.
Hvis samme skadetilfelle omfattes av flere forsikringer i Tryg, trekkes kun en egenandel, den høyeste.

10. RENTER AV ERSTATNINGEN
Sikrede/ forsikrede har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven paragrafene 8-4
og 18-4.
Tryg svarer renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikringstilfellet er
sendt til Tryg.
Forsømmer sikrede/ forsikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med forsikrings
avtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved
dette. Det samme gjelder hvis sikrede/ forsikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.
11. KONSEKVENSER AV SVIK
Den som gjør seg skyldig i svik mot Tryg, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsik
ringsavtaler med Tryg i anledning samme hendelse. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-2 og 13-2.
Tryg kan si opp alle de forsikringsavtalene som er inngått med den som har gjort seg skyldig i svik mot
Tryg. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3 og 13-3.
Den som har gjort seg skyldig i svik har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede medgått forsik
ringstid. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 8-1 og 18-1.
12. SKJØNN
Er det adgang til å kreve skjønn ifølge 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/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for
bestemte spørsmål.
Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at
han/hun har mottatt underretningen, gi meddelelse om hvem han/hun 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 kommunen der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av parte34

ne å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der
skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.
Skjønnsmennene skal 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 reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn.
Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene 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 verdsetting er bindende for begge parter.
13. DOMSTOLSBEHANDLING - VERNETING
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norske domstoler hvis ikke annet er avtalt eller det er i strid
med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning.
14. BEGRENSNINGER I TRYGS ANSVAR
14.1 Ekstraordinære hendelser
Tryg Forsikring dekker ikke under noen omstendigheter skader eller tap, eller økning i skade eller tap,
som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med:
• spredning av biologiske eller kjemiske substanser
• bruk av raketter
• atomvåpen
• radioaktiv stråling
• atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall
• radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer
• krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. Tryg
dekker likevel krigsrisiko i utlandet når sikrede befinner seg i området hvor det bryter ut krig eller
alvorlige uroligheter. Dette gjelder kun når området ble betegnet som fredelig før avreise. Dekning for
krigsrisiko er begrenset til en måned.
14.2 TERRORHANDLINGER
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 innflytelse på politiske, religiøse
eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen.
Tryg Forsikringssamlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte
skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 500.000.000 kroner
ved en og samme hendelse, og er begrenset til 1 milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendelser.
Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i Tryg til sammen.
Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer Tryg og som inntrer innenfor et
tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i
sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen per hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.
15. TRYGS RETT TIL Å ENDRE VILKÅR OG PREMIETARIFF
Tryg har rett til å endre premietariff og vilkår med virkning fra første hovedforfall.
Dersom Tryg ønsker å foreta endringer skal Tryg varsle forsikrede senest sammen med premievarslet.
Dersom vilkårene for forsikringen blir endret til skade for medlemmene, skal disse varsles skriftlig.
16. FORSIKRINGSBRANSJENS FELLESREGISTRE
Visse personopplysninger utleveres til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt
skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre forsik
35

ringssvindel og sikre ensartet risikobedømmelse. I ROFF registreres opplysninger i forbindelse med
avslag eller reservasjon ved helsevurdering, samt søknader om uføreerstatning. I FOSS registreres alle
skader som blir meldt til et forsikringsselskap. Ved registrering av skade får forsikringsTryg automatisk
en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde. Opplysningene er kun tilgjengelig for forsikringsselskapene, og bare i forbindelse med registrering av en skade. Registrerte opplysninger slettes etter 10 år. Den registrerte har full innsynsrett i registrene. Krav om innsyn skal sendes
Finansnæringens Servicekontor, Pb 2473 Solli, 0202 OSLO.
17. PERSONVERN
Tryg har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i samsvar med Personopplysningslov og bestemmelser om taushetsplikt. Nødvendige personopplysninger
registreres og lagres i Trygs interne kunderegister slik at det er mulig å identifisere deg som kunde og
oppfylle den forsikringsavtale du har med Tryg.
De registrerte opplysninger vil kunne bli overført til et felles konsernregister i forbindelse med markedsføring av nye forsikringsprodukter og andre finansielle tjenester.
Du kan reservere deg mot direkte markedsføring fra oss ved å henvende deg til Tryg som registrerer din
reservasjon i Trygs adresseregister.

Du kan lese mer om bruk av personopplysninger herunder, lagring,
retting, og sletting på www.tryg.no
Ønsker du å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg,
kan du sende en skriftlig henvendelse til:
Tryg Forsikring
Postboks 7070
5020 BERGEN
Merk: Kvalitet Norge
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