Reiseforsikring

Dokumenter med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Winterbergh Forsikring			

Produkt: Reise

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

Hva omfatter forsikringen?
Helårs reiseforsikring gjelder i hele verden. Forsikringen omfatter blant annet reisegods, sykdom og ulykke på reise. Du kan velge mellom
to produkter. Standard Single og Familie og Winterline Single og Familie

Hva dekker forsikringen?
Standard:

Hva dekker forsikringen ikke?
Reiser som er påbegynt når reiseforsikringen blir
kjøpt.

Utgifter ved sykdom eller ulykke

Skatter og offentlige avgifter

Ulykkesforsikring

bonuspoeng, cashpoints samt utgifter til visum og
innreisepapirer

Tyveri eller skade på bagasje
Forsinket bagasje
Utgifter til reise og overnatting forsinket ankomst
Avbestilling reise
Rettshjelp og ansvarsforsikring

Winterline:
Utover standard inngår også:
Egenandel på leiebil

Gebyrer ved refusjon
Det du kan kreve av reisearrangør/transportør osv.
Krig/terror/politisk uro
Tapt arbeidsfortjeneste
Personer som ikke er medlem av norsk folketrygd
Streik/lockout/konkurs
Møbler og flyttegods
Utgifter som påløper etter at du har kommet
tilbake til hjemsted
Behandling/kontroll av sykdom som var kjent før
avreise
Behandling som skyldes bruk/misbruk av alkohol.
Deltakelse i ekspedisjoner

Begrensninger i forsikringen?
Ved ulykke dekkes behandlingsutgifter for inntil kr
5 000,-.
Ved forsinket bagasje dekkes nødvendige utgifter
med inntil kr 3 000,- for privatperson, kr 15 000,- for
familie. Elite: kr 5 000,- for privatperson, kr 20 000,for familie.
Ved rettshjelp dekker utgifter til juridisk bistand
hvis del av tvist med inntil kr 100 000,Ved skade på eller tyveri av leiebil refunderes inntil
kr 10 000,-. Gjelder egenandel ved leiebil.
Forsikringen opphører for barn etter fylte 20 år
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Hvor gjelder forsikringen?
Standard Single og Familie gjelder i hele verden i inntil 45 dager.
Elite Single og Familie gjelder i hele verden inntil 60 dager.

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

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen
gjelder til 23.59 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved å ta kontakt med oss på mail eller telefon dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen
eller ved amdre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om
dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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