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Kjære kunde  

 

Fornyelse av forsikringsavtale 2021 

Vi setter stor pris på tilliten du viser ved å være forsikret hos oss. En Watercircleskunde er ikke som 
andre forsikringskunder, dere har en vesentlig bedre risikoprofil og er mer lojale. Dette tilsier at vi 
kan ha stabile priser og gi god personlig service. 
 
Vedlagt finner du din forsikringsavtale for neste periode. Det er viktig at du ser gjennom 

forsikringsavtalen og sjekker at produkter og forsikringssummer stemmer. Skulle ditt 

forsikringsbehov endre seg i løpet av året ber vi deg vennligst kontakte din rådgiver. Faktura blir 

sendt separat.  

For kommende periode vil det forekomme noen premiereguleringer og vilkårsendringer.  

Selv de beste kunder får skader, og basert på skadeutviklingen i selskapet må vi hvert år gjøre noen 

prisjusteringer. I prisjusteringen inngår indeksreguleringen fra Finans Norge (FNO). Dette er en 

justering som alle skadeforsikringsselskaper er pålagt å følge. I år er forsikringssummen satt opp med 

3,3 % for bygning og 4,8 % for maskiner inventar og løsøre.  

Utover dette vil forsikringspremiene justeres individuelt med bakgrunn i skadehistorikk og generell 

prisøkning. I tillegg kan prisene på din forsikring endre seg avhengig av for eksempel endringer av 

forsikringsdekning, bilmodell og forsikringssted.  

Våre gode kunder anbefaler nye gode kunder til oss 
Det er kundene i WaterCircles som er grunnen til at du får lav premie og god service. WaterCircles 
leter nemlig konsekvent etter utvalgte mennesker som tar vare på tingene sine, som sjelden eller 
aldri får skader, og som derfor ikke belaster de andre med store utbetalinger. Vi lar våre gode kunder 
anbefale nye gode kunder til WaterCircles.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Nils Arne Harildstad 

Adm. Dir  

WaterCircles Norge AS 
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NYHETER OG VILKÅRSENDRINGER – MARS 2021 
 
Det er viktig at du som kunde tar vare på dine vilkår. I dette informasjonsskrivet har vi beskrevet de 
endringene som gjelder for den kommende fornyelse. Kontakt din rådgiver dersom noe skulle være 
uklart.  
 
Følgende endrering er gjort i våre vilkår, med virkning fra 01.03.2021.  
 
For Generelle vilkår WGEN 
Begrensning 
1.2 For forsikringer av bygninger, maskiner, løsøre, varer og driftstap knyttet til næringsvirksomhet, 

offentlig virksomhet og bygninger/husleietap tilhørende borettslag/boligsameie er erstatningsplikten 

begrenset til NOK 100 000 000 pr hendelse, dersom den erstatningsmessige skade er forårsaket av 

eller står i sammenheng med en terrorhandling. For slike forsikrede ting og interesser som befinner 

seg utenfor Norden, Estland, Latvia eller Litauen, erstattes ikke skader som er forårsaket av eller står 

i sammenheng med terrorhandling. Fra tidligere EUR 50 000 000. 

Nytt vilkårspunkt 
1.4 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er 
forårsaket av eller står i sammenheng med 
en pandemi eller frykten eller trusselen (enten faktisk eller oppfattet) av en pandemi.  
Dette gjelder uansett om det foreligger noen erklæring om et pandemi utbrudd av WHO eller et 
nasjonalt eller internasjonalt organ. 
Definisjon: I denne forbindelse skal en pandemi defineres som et utspredt utbrudd av alvorlig 
smittsom sykdom i minst tre land og minst to kontinenter. Sykdommen kan overføres fra en 
organisme til en annen organisme der: 
-Smittekilden er et virus, bakterie, parasitt eller annen organisme uansett om det anses å være 
levende eller ikke. 
-metoden for overføring kan være direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, luftbåren 
overføring, kroppsvæskeoverføring, overføring fra eller til en hvilken som helst overflate eller 
gjenstand, væske eller gass. 
-sykdommen kan forårsake skade på menneskers helse, menneskers velferd eller kan forårsake 
verditap på eiendeler. 
 
 
For vilkårene Næringsbygg WtCNBY, Borettslag Boligsameiet WtCBRL og Kombinert 
industriforsikring WtCIND 
Begrensning 
A.3.2 Unntatt er: 
Lagt til innvendig nedløp i unntakene for dekning av rørbrudd. Endringen gjøres for å tydeliggjøre 
praksis. 
 
Hele vilkårspunktet: 
A.3.2 Unntatt er 
 
- skade på drensledning 
- skade på takrenne, utvendig nedløp, innvendig nedløp og taksluk for innvendig nedløp 
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- utgifter til tining av utvendig ledning 
- skade på infiltrasjonsledning, spredeledning, spredegrøft 
 
 
For vilkårene Næringsbygg WtCNBY, Kombinert industriforsikring WtCIND, Borettslag Boligsameiet 
WtCBRL (C.7) og Bedriftsforsikring WtCBED 
Nytt vilkårspunkt 
C.8 Egeninnsats 

Eget arbeid i form av skadebegrensning, vask, rydding eller lignende erstattes med 300 kroner per 

time. 

For vilkåret Bedriftsforsikring WtCBED 
Nye unntak: 
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar:  
 
E.5.17 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg, vedlikehold, bruk, 
reparasjon eller inhalasjon av damp fra elektroniske røykeapparater.  
Elektroniske røykeapparater er definert som et batteridrevet apparat som leverer en damp med 
inhalerbart innhold gjennom et munnstykke. Elektroniske røykeapparater kan være, men er ikke 
begrenset til følgende: Batteridrevne sigaretter, piper, sigarer, vannpiper, fordampere. Unntatt er 
dampinhalatorer, tåkeinhalatorer og fordampere benyttet til medisinske formål. 
 
E.5.18 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg vedlikehold og bruk av e-
juice og/eller dampeveske. E-juice og/eller dampeveske betyr i denne sammenhengen nikotinholdige 
vesker, smakstilsatte vesker eller alle andre stoffer eller vesker som benyttes i elektroniske 
røykeapparater. 
 

 

For vilkåret Ansvar WtCANS 
Nye unntak: 
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar:  
 
5.17 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg, vedlikehold, bruk, reparasjon 
eller inhalasjon av damp fra elektroniske røykeapparater.  
Elektroniske røykeapparater er definert som et batteridrevet apparat som leverer en damp med 
inhalerbart innhold gjennom et munnstykke. Elektroniske røykeapparater kan være, men er ikke 
begrenset til følgende: Batteridrevne sigaretter, piper, sigarer, vannpiper, fordampere. Unntatt er 
dampinhalatorer, tåkeinhalatorer og fordampere benyttet til medisinske formål. 
 
5.18 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg vedlikehold og bruk av e-juice 
og/eller dampeveske. E-juice og/eller dampeveske betyr i denne sammenhengen nikotinholdige 
vesker, smakstilsatte vesker eller alle andre stoffer eller vesker som benyttes i elektroniske 
røykeapparater. 
 
For vilkåret Ansvarsforsikring bygge- og anleggsbransjen WtCABA 
Nye unntak: 
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Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar:  
 
5.16 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg, vedlikehold, bruk, reparasjon 
eller inhalasjon av damp fra elektroniske røykeapparater.  
Elektroniske røykeapparater er definert som et batteridrevet apparat som leverer en damp med 
inhalerbart innhold gjennom et munnstykke. Elektroniske røykeapparater kan være, men er ikke 
begrenset til følgende: Batteridrevne sigaretter, piper, sigarer, vannpiper, fordampere. Unntatt er 
dampinhalatorer, tåkeinhalatorer og fordampere benyttet til medisinske formål. 
 
5.17 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg vedlikehold og bruk av e-juice 
og/eller dampeveske. E-juice og/eller dampeveske betyr i denne sammenhengen nikotinholdige 
vesker, smakstilsatte vesker eller alle andre stoffer eller vesker som benyttes i elektroniske 
røykeapparater. 
 
For vilkåret Ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter WtCARI 
Nye unntak: 
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar:  
 
5.15 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg, vedlikehold, bruk, reparasjon 
eller inhalasjon av damp fra elektroniske røykeapparater.  
Elektroniske røykeapparater er definert som et batteridrevet apparat som leverer en damp med 
inhalerbart innhold gjennom et munnstykke. Elektroniske røykeapparater kan være, men er ikke 
begrenset til følgende: Batteridrevne sigaretter, piper, sigarer, vannpiper, fordampere. Unntatt er 
dampinhalatorer, tåkeinhalatorer og fordampere benyttet til medisinske formål. 
 
5.16 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg vedlikehold og bruk av e-juice 
og/eller dampeveske. E-juice og/eller dampeveske betyr i denne sammenhengen nikotinholdige 
vesker, smakstilsatte vesker eller alle andre stoffer eller vesker som benyttes i elektroniske 
røykeapparater. 
 
 
For vilkåret Ansvars for styremedlemmer og administrerende direktør WtCAST 
Nye unntak: 
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar:  
 
5.9 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg, vedlikehold, bruk, reparasjon 
eller inhalasjon av damp fra elektroniske røykeapparater.  
Elektroniske røykeapparater er definert som et batteridrevet apparat som leverer en damp med 
inhalerbart innhold gjennom et munnstykke. Elektroniske røykeapparater kan være, men er ikke 
begrenset til følgende: Batteridrevne sigaretter, piper, sigarer, vannpiper, fordampere. Unntatt er 
dampinhalatorer, tåkeinhalatorer og fordampere benyttet til medisinske formål. 
 
5.10 for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg vedlikehold og bruk av e-juice 
og/eller dampeveske. E-juice og/eller dampeveske betyr i denne sammenhengen nikotinholdige 
vesker, smakstilsatte vesker eller alle andre stoffer eller vesker som benyttes i elektroniske 
røykeapparater. 
 
 
For vilkåret Reise WREI 
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Vilkåret har gjennomgått en større revisjon for å samkjøre med reiseforsikringen for privatkunder. I 
mange tilfeller er begrepet "vi" eller "oss" erstattet av "Selskapet" 
 
Utvidelser 
A.1.3 Hvem er forsikret 
Utvidet aldersbegrensningen for barn til å gjelde til og med 20 år. Tidligere var begrensningen første 
hovedforfall etter at barnet var fylt 20 år. 
 
Hele vilkårspunktet: 
Sikredes barn er medforsikret til barnet har fylt 21 år. Barnet må ha samme folkeregistrerte 
bostedsadresse som en av sine foreldre. Med barn menes: 
 
- Sikredes egne barn, også særkullsbarn 
- Medforsikret ektefelles/samboers/partners særkullsbarn 
- Adoptivbarn. Barnet er medforsikret fra og med det tidspunkt sikrede overtar den faktiske 
omsorgen for barnet 
- Fosterbarn. Barnet må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som sikrede 
- Barn født av surrogatmor. Barnet er medforsikret fra og med endelig utskrivelse fra sykehus etter 
fødselen 
 
3.1 Forsinket avgang 
Selskapet erstatter inntil kr. 3 000 pr. person, inntil kr. 10 000 pr. familie. Tidligere var erstatningen 
inntil kr. 1 500 pr. person, inntil kr. 4 000 pr. familie. 
 
Hele vilkårspunktet: 
Hvis det offentlige transportmiddel sikrede skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, erstatter 

Selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til innhenting av den fastlagte reiseruten. 

Forsinkelsen må oppstå etter at reisen er påbegynt og skyldes: 

- ekstremvær 

- teknisk feil ved/trafikkuhell med transportmiddelet, se pkt.11.3. 

Selskapet erstatter inntil kr. 3 000 pr. person, inntil kr.10 000 pr. familie for reiseutgifter eller 

overnattingsutgifter 

Selskapet forutsetter at forsinkelsen og årsaken er skriftlig bekreftet av reisearrangøren eller 

trafikkselskap. 

Selskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som omfattes av 

EU-direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har ansvaret for 

 
Nye vilkårspunkt 
1.8 Krig/terror/politisk uro 

Ved tjenestereise til et område med forhøyet risiko for krigshandlinger, terrorhandlinger, opprør 

eller lignende alvorlig forstyrrelse av den offentlige orden, vil forsikringen omfatte skader / tap som 
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direkte forårsakes av slike handlinger. For øvrig gjelder vilkårene som beskrevet i de enkelte 

kapitlene.  

2.3  Hva forsikringen ikke omfatter  

Forsikringen omfatter ikke:  
- skatter og offentlige avgifter  
- bonuspoeng, cashpoints 
- utgifter til visum og innreisepapirer  
- gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter  
- reiser som er overdratt til andre  
- det du kan kreve av reisearrangør/transportør/utleier i henhold til gjeldende 
avbestillingsbestemmelser  
- egen timeshare-andel, inkl. årlige kostnader og tapte leieinntekter  
- reiser/arrangementer/leieforhold som avlyses av arrangør/utleier  
- reiser til områder som på bestillings- eller betalingstidspunktet er omfattet av et offisielt reiseråd 
fra Utenriksdepartementet. Dette gjelder selv om reiserådet blir endret eller opphevet etter 
bestillings- eller betalingstidspunktet. 
 

 

11.3 Definisjoner 

To nye definisjoner 
Epidemi: Smittsom alvorlig sykdom som sprer seg hurtig mellom mennesker. 
Pandemi: Et utspredt utbrudd av alvorlig smittsom sykdom i minst tre land og minst to kontinenter. 
 

Omskrevet vilkårspunkt 
2.2 Hva forsikringen omfatter 

Ny formulering: 

Forsikringen omfatter det du i følge kvittering har betalt for den avbestilte reisen og som du ikke får 
refundert i henhold til gjeldende avbestillingsbestemmelser.  
Arrangementer er omfattet når de er en del av reisens pris. 
 
Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt reisen og/eller leieforholdet er helt eller delvis betalt fram 
til planlagt avreisetidspunkt. Det er en forutsetning at forsikringen er kjøpt før første innbetaling er 
foretatt. 
Avbestilling etter at en reise er påbegynt omfattes ikke. 
 
Hvis ikke annet er angitt i forsikringsbeviset er erstatningen begrenset til kr 30.000 pr. person, inntil 
kr 80.000 pr. familie. 
 

Erstatter tidligere formulering: 

Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger du belastes for i henhold til fastsatt bestemmelser 
av transportør/arrangør/hotell eller utleier 
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Med avbestillingsomkostninger menes det innbetalte beløp for reise/leieforhold du ikke får 
refundert ved avbestilling før avreise. Skatter og offentlige avgifter er ikke omfattet av forsikringen 
 
Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt reisen og/eller leieforholdet er helt eller delvis betalt fram 
til planlagt avreisetidspunkt. Det er en forutsetning at forsikringen er kjøpt før første innbetaling er 
foretatt. 
 
Erstatningen er begrenset til kr 30.000 pr. person, inntil kr 80.000 pr. familie. 
 

2.4 Hva Selskapet erstatter 

Ny formulering: 

Selskapet erstatter avbestillingsomkostninger når du ikke kan gjennomføre reisen på grunn av: 
- uventet akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg eller 
noen i din nærmeste familie bosatt i et EU/EØS-land, din eneste reiseledsager eller noen i dennes 
nærmeste familie, jf. pkt. 11.3 
- at en i ditt reisefølge for fritidsreiser(maks 6 personer) blir uventet og akutt syk, alvorlig skadet i en 
ulykke eller dør. Med reisefølge menes personer som har kjøpt en reise sammen, men avreise 
samtidig og med samme reisemål 
- at en nøkkelperson i ditt reisefølge for fritidsreiser ikke kan gjennomføre reisen på grunn av at 
vedkommende blir uventet og akutt syk, alvorlig skadet i en ulykke eller dør mindre enn 14 dager før 
planlagt avreisedato. Med en nøkkelperson menes en person som de øvrige reisende er avhengige på 
en slik måte at reisen ikke kan gjennomføres uten denne personens deltakelse (f.eks. sjåfør, båtfører, 
dirigent mfl ) 
- at planlagt behandling/undersøkelse/operasjon fremskyndes eller utsettes og melding om slik 
endring mottas mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato 
- at du blir innkalt som jurymedlem, meddommer eller vitne i en rettssak mindre enn 14 dager før 
planlagt avreisedato 
- at det på reisemålet - mindre enn 72 timer (3 døgn) før planlagt avreise inntreffer epidemi, 
naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling som umuliggjør innreise til 
området og er i strid med de aktuelle myndigheters offisielle reiseråd 
- akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som inntreffer i forsikringstiden 
og rammer din nære kollega, medarbeider eller leder, ansatt hos forsikringstaker skadedagen 
- akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som inntreffer i forsikringstiden 
og rammer den du skulle ha møte med og som medfører at hensikten med tjenestereisen bortfaller 
- brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade som rammer din bolig, forretning eller ditt 
kontor og når skaden krever at du selv er tilstede. 
Det er en forutsetning at forholdene som nevnt over inntreffer i forsikringstiden. Forverring av 
sykdom/lidelse som er kjent og under behandling før reisen er betalt, er ikke å anse som uventet og 
akutt sykdom i forsikringstiden. 
 
Erstatter tidligere formulering: 

Vi erstatter avbestillingsomkostninger som skyldes: 
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- akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkes skade eller dødsfall som inntreffer i forsikringstiden 
og rammer deg eller noen i din nærmeste familie bosatt i et EU/EØS-land, din eneste reiseledsager 
eller noen i dennes nærmeste familie, jf. pkt. 11.3 
 
- akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som inntreffer i forsikringstiden 
og rammer din nære kollega, medarbeider eller leder, ansatt hos forsikringstaker skadedagen 
 
- akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som inntreffer i forsikringstiden 
og rammer den du skulle ha møte med og som medfører at hensikten med tjenestereisen bortfaller 
 
- brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade som rammer din bolig, forretning eller ditt 
kontor og når skaden krever at du selv er tilstede. 
 
2.5 Hva Selskapet ikke erstatter 

Ny formulering: 

Selskapet erstatter ikke avbestilling som skyldes: 
- svangerskap, frivillig svangerskapsavbrytelse eller sykelige tilstander på grunn av svangerskapet 
- fødsel fra og med 36. svangerskapsuke  
- at sykehusopphold/utredning/undersøkelse/behandling tar lengre tid enn planlagt 
- at rekreasjons-/kuropphold fremskyndes eller utsettes 
- at reisens hensikt bortfaller  
- frykt for sykdom/smitte i andre tilfeller enn som beskrevet i pkt. 2.4 
- frykt for situasjonen/tilstanden på reisemålet 
- pålagt karantene og andre forebyggende smitteverntiltak 
 
Forsikringen omfatter heller ikke forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse uten at det er 
tegnet tilleggsforsikring for dette, se pkt.10.1  
 
Erstatter tidligere formulering: 

2.4 Hva vi ikke erstatter 

Vi erstatter ikke avbestilling som skyldes: 
- svangerskap, frivillig svangerskapsavbrytelse eller sykelige tilstander på grunn av svangerskapet 
- at reisens hensikt bortfaller  
- frykt for krig, terror og/eller sykdom 
 
Forsikringen omfatter heller ikke forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse uten at det er 
tegnet tilleggsforsikring for dette, se pkt.10.1  
 
2.6 Skadeoppgjørsregler 

Ny formulering: 

a) Sikkerhetsforskrift:  

 Straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres, plikter du å avbestille 
reise/opphold/leieforhold der denne/dette er kjøpt og forholde deg til reisearrangørens 
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avbestillingsbestemmelser Om konsekvensen av og ikke overholde sikkerhetsforskriften, se 
vilkår pkt. 10.2 og FAL4-8 

b) Når et forsikringstilfelle er inntruffet, skal du uten ugrunnet opphold underrette Selskapet.  
Du plikter å gi Selskapet de opplysninger og sende Selskapet de dokumenter som er 
tilgjengelige, og som Selskapet trenger for å beregne Selskapets ansvar og utbetale 
erstatning, jf. FAL 8-1. 

      

 Følgende må sendes inn ved krav om erstatning: 

- reisedokument/billetter/leieavtale i original og kvittering for betalt reise/leieforhold  

- kreditnota eller annen bekreftelse fra reisearrangør som viser dato for avbestilling og 
avbestillingsomkostningene 

- legeattest som bekrefter at du oppsøkte lege før reisen ble påbegynt og at avbestillingen 
skyldes en akutt sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden 

- legeattest, dødsattest eller annet som bekrefter at akutt sykdom, ulykkesskade eller 
dødsfall har rammet noen i din nærmeste familie, din eneste reiseledsager eller noen i 
dennes nærmeste familie, se pkt. 10.3 

- skaderapport/politirapport som bekrefter at avbestilling skyldes brann, innbrudd, 
naturskade eller vannledningsskade.            

c) Avbestillingsomkostninger kan aldri kreves erstattet med mer enn ditt reelle økonomiske 
tap. Dersom du har mottatt refusjon direkte fra reisearrangøren, erstatter Selskapet kun 
reisearrangørens avbestillingsgebyr. 

d) Er det flere som dekker avbestillingsomkostningene, overtar Selskapet inn i din 
erstatningsrett for det beløp du har fått utbetalt av Selskapet. 

Erstatter tidligere formulering: 

2.5 Skadeoppgjørsregler 

 
a)  Ved skadetilfelle skal du uten ugrunnet opphold underrette oss og den/de 

reisen/leieforholdet er kjøpt hos. Du plikter å gi oss de opplysninger og sende oss de 
dokumenter som er tilgjengelige, og som vi trenger for å beregne og utbetale erstatning.  

 Følgende må sendes inn ved krav om erstatning:  

 - reisedokument/billetter/leieavtale i original og bekreftelse for betalt reise/leieforhold 
eller kreditnota som viser avbestillingsomkostningene  

 - legeattest som bekrefter at du oppsøkte lege før reisen ble påbegynt og at avbestillingen 
skyldes en akutt sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden  
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 - legeattest, dødsattest eller annet som bekrefter at akutt sykdom, ulykkesskade eller 
dødsfall har rammet noen i din nærmeste familie, din eneste reiseledsager eller noen i 
dennes nærmeste familie  

 - skaderapport/politirapport som bekrefter at avbestilling skyldes brann, innbrudd, 
naturskade eller vannledningsskade.  

b)  Avbestillingsomkostninger kan aldri kreves erstattet med mer enn ditt reelle økonomiske 
tap. Dersom du har mottatt refusjon direkte fra reisearrangøren, erstatter vi kun 
reisearrangørens avbestillingsgebyr.  

c)  Er det flere som dekker avbestillingsomkostningene, overtar vi inn i din erstatningsrett for 
det beløp du har fått utbetalt av oss. 

 

4.4 Hvilke tap/skader gjelder forsikringen for 

Ny formulering: 

Forsikringen omfatter tap av/skade på reisegods på grunn av:  

 

a) Tyveri. Med tyveri menes borttagning av eiendeler du har i din besittelse, jf. straffeloven 
§§ 321 og 322. At eiendeler mistes/bortkommer og senere beholdes av finneren, er ikke å 
anse som tyveri  

b) Ran, jf. straffeloven §§ 327 og 328. 

c) Innbrudd, jf. straffeloven §§ 268 

d) Skadeverk. Med skadeverk menes at en person rettsstridig ødelegger, skader, gjør 
ubrukelig eller forspiller eiendeler du har i din besittelse, jf. straffeloven §§ 351 og 352 

e) Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, 
storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. Lov om naturskadeforsikring 

f) Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel, se pkt.11.3 

g) Brann, nedsoting, direkte lynnedslag og eksplosjon. Med brann menes ild som er kommet 
løs 

h) Vannskade. Med vannskade menes utstrømming av vann fra bygnings rørledning eller vann 
som plutselig trenger inn i bygningen fra terreng eller grunn           

i) Transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje og når tap/skade er 
bekreftet med PIR-rapport 

 

Erstatter tidligere formulering: 

4.4 Hvilke tap/skader gjelder forsikringen for 
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Forsikringen omfatter tap av/skade på reisegods på grunn av:  

a)  Tyveri. Med tyveri menes borttagning av eiendeler du har i din besittelse, jf. straffeloven 
§§ 257 og 258. At eiendeler mistes/bortkommer og senere beholdes av finneren, er ikke å 
anse som tyveri  

b)  Ran, jf. straffeloven §§ 266 og 267.  

c)  Innbrudd, jf. straffeloven §§ 147  

d)  Skadeverk. Med skadeverk menes at en person rettsstridig ødelegger, skader, gjør 
ubrukelig eller forspiller eiendeler du har i din besittelse, jf. straffeloven §§ 291 og 292  

e)  Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, 
storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. Lov om naturskadeforsikring  

f)  Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel, se pkt.11.3  

g)  Brann, nedsoting, direkte lynnedslag og eksplosjon. Med brann menes ild som er kommet 
løs  

h)  Vannskade. Med vannskade menes utstrømming av vann fra bygnings rørledning eller vann 
som plutselig trenger inn i bygningen fra terreng eller grunn  

i)  Transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje og når tap/skade er 
bekreftet med PIR-rapport 

4.5 Begrensninger 

Ny formulering: 

Innenfor avtalt forsikringssum erstatter Selskapet: 

a) Penger med inntil kr 3 000 pr skadetilfelle. 

b) CD, DVD, plater og kassetter med inntil kr 2 500 pr. skadetilfelle 

c) Sykkel med påmontert utstyr som du har med på reise utenfor hjemsteds-
/undervisningssteds-/ arbeidsstedskommune med inntil kr 5 000 pr. skadetilfelle. Forøvrig 
erstattes ikke tap av/ skade på sykkel.     

d) Billetter (reisedokumenter) og pass med inntil kr 10 000 pr person, inntil kr 50 000 pr 
familie. 

e) En eller flere følgende gjenstander med inntil kr 15 000 samlet pr. person, inntil kr 20 000 
pr familie: 

 - smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall 

 - antikviteter, kunstgjenstander, tepper 

 - pelsverk  

 - foto-/videoutstyr 
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 - optisk utstyr 

 - audiovisuelt utstyr med tilbehør  

 - PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør/programvare  

 - musikkinstrumenter og musikkutstyr 

 - våpen med tilbehør og ammunisjon 

 - sportsutstyr; herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, sykkel, golf, klatring, dykking og 
luftsport 

 -  kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler, se 
pkt.4.2 

f) Mobiltelefon med tilbehør inntil kr 5 000 pr skadetilfelle   

g) Andre enkeltgjenstander som ikke er nevnt i pkt.4.5 e med inntil kr 10 000 pr skadetilfelle 

h) Arbeidsgivers effekter med inntil kr 15 000 pr. skadetilfelle. Dette erstattes i tillegg til 
avtalt forsikringssum for personlig reisegods 

i) Nøkler med inntil kr 4 000 pr. skadetilfelle 

Erstatter tidligere formulering: 

4.5 Begrensninger 

Innenfor avtalt forsikringssum erstatter vi:  

a)  Penger med inntil kr 3 000 pr person, inntil kr 6 000 pr familie pr skadetilfelle.  

b)  CD, DVD, plater og kassetter med inntil kr 2 500 pr. skadetilfelle 

c)  Sykkel med påmontert utstyr som du har med på reise utenfor hjemsteds-
/undervisningssteds-/ arbeidsstedskommune med inntil kr 4 000 pr. skadetilfelle. Forøvrig erstattes 
ikke tap av/ skade på sykkel.  

d)  Billetter (reisedokumenter) og pass med inntil kr 10 000 pr person.  

e)  En eller flere følgende gjenstander med inntil kr 15 000 samlet pr. person, inntil kr 20 000 
pr familie:  

 - smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall  

 - antikviteter, kunstgjenstander, tepper  

 - pelsverk  

 - mobiltelefon  

 - foto-/videoutstyr  

 - optisk utstyr  
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 - audiovisuelt utstyr med tilbehør  

 - CD, DVD, minidisk, plater og kassetter  

 - PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør/programvare  

 - musikkinstrumenter og musikkutstyr  

 - våpen med tilbehør og ammunisjon  

 - sportsutstyr; herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, sykkel, golf, klatring, dykking og 
luftsport  

 - kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler, se 
pkt.4.2  

f)  Andre enkeltgjenstander som ikke er nevnt i pkt.4.5 e med inntil kr 10 000 pr skadetilfelle  

g)  Arbeidsgivers effekter med inntil kr 15 000 pr. skadetilfelle. Dette erstattes i tillegg til 
avtalt forsikringssum for personlig reisegods  

h)  Nøkler med inntil kr 4 000 pr. skadetilfelle 

 

4.7 Hva selskapet ikke erstatter 

Ny formulering: 

Selskapet erstatter ikke: 

- skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk 

- skadeverk forårsaket av noen i sikredes nærmeste familie, det vil si ektefelle/samboer, barn, 
foreldre og søsken  

- mindre skade på koffert, bag, ryggsekk, barnevogn og sykkel (riper/rifter/skraper/flekker ol) 

- skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk 

- skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er knust, 
bedervelige varer eller at gjenstander på grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade  

- utgifter/økonomisk tap som følge av tapt/skadet reisegods 

- skade/tap som skyldes underslag/bedrageri, jf. Straffelovens §§ 255, 256, 270 og 271. 

- gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved 
innførsel i henhold til gjeldende regelverk. 

Erstatter tidligere formulering: 

4.7 Hva vi ikke erstatter 

Vi erstatter ikke: 
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- skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk 

- skadeverk forårsaket av noen i sikredes nærmeste familie, det vil si ektefelle/samboer, barn, 
foreldre og søsken  

- mindre skade på koffert, bag, ryggsekk, barnevogn og sykkel (riper/rifter/skraper/flekker ol) 

- skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk 

- skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er knust, 
bedervelige varer eller at gjenstander på grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade  

- utgifter/økonomisk tap som følge av tapt/skadet reisegods 

- skade/tap som skyldes underslag/bedrageri 

5.2 Hva forsikringen omfatter 

Ny formulering: 

Forsikringen omfatter dokumenterte merutgifter påløpt i forsikringstiden til nødvendig og vanlig 

medisinsk behandling under forsikredes reise, se pkt. 1.2, og som skyldes at han/hun blir uventet 

akutt syk, skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. Forverring av sykdom/ lidelse 

som er kjent og under behandling før avreise, er ikke å anse som uventet og akutt sykdom inntruffet 

på reisen.   

I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen merutgifter ved medisinsk 

evakuering, hjemkallelse, returreise, innhenting av en fastlagt reiserute og kompensasjon for avbrutt 

feriereise/tapte ferie dager. 

Utover merutgifter ved egen sykdom, ulykkesskade eller død, omfatter forsikringen merutgiter som 

følge av eneste reiseledsagers uventede akutte sykdom, ulykkesskade, uventede dødsfall eller 

hjemkallelse, se pkt. 5.5 h 

Erstatter tidligere formulering: 

5.2 Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter utgifter påløpt i forsikringstiden til nødvendig og vanlig medisinsk behandling 

under forsikredes reise, se pkt. 1.2, og som skyldes at han/hun blir uventet akutt syk, skadet i en 

ulykke eller dør som følge av en slik hendelse  

I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen hjemtransport, hjemkallelse, 

returreise, innhenting av en fastlagt reiserute og kompensasjon for avbrutt feriereise/tapte ferie 

dager 12  

Utover merutgifter ved egen sykdom, ulykkesskade eller død, omfatter forsikringen merutgiter som 

følge av eneste reiseledsagers uventede akutte sykdom, ulykkesskade, uventede dødsfall eller 

hjemkallelse, se pkt. 5.5 i 
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5.3 Hva forsikringen ikke omfatter 

Ny formulering: 

Forsikringen omfatter ikke: 

- utgifter som påløper etter at du er kommet tilbake til ditt hjemsted i Norden 

- lete-/redningsaksjoner 

- sykehjems-/rekreasjons-/kuropphold 

- behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når det før avreise er planlagt 

konsultasjon/undersøkelse/behandling/operasjon 

- behandling som skyldes bruk/misbruk av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer 

- sykdom/lidelse som er kjent før avreise og når reisens hensikt er 

konsultasjon/undersøkelse/behandling/operasjon   

 
Erstatter tidligere formulering: 

5.3 Hva forsikringen ikke omfatter 

Forsikringen omfatter ikke: 

- utgifter som påløper etter at du er kommet tilbake til ditt hjemsted i Norden 

- lete-/redningsaksjoner 

- sykehjems-/rekreasjons-/kuropphold 

- behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når det før avreise er planlagt 

konsultasjon/undersøkelse/behandling/operasjon 

- sykdom/lidelse som er kjent før avreise og når reisens hensikt er 

konsultasjon/undersøkelse/behandling/operasjon   

5.5 Hva Selskapet erstatter  

Ny formulering: 

a) Medisinske behandlingsutgifter 

 - legehonorar og/eller utgifter til sykehusopphold 

 - medisin og forbindingssaker foreskrevet av lege på stedet 

 - nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege på stedet 
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- nødvendige reiseutgifter til/fra medisinsk behandling. Selskapet refunderer kr 2 pr.km ved bruk av 

privatbil 

b) Tannbehandling 

 Utgifter til tannlege erstattes: 

 - med inntil kr 5 000 pr.skadetilfelle når en ulykkesskade må behandles på reisen  

- med inntil kr 1 000 pr. skadetilfelle når akutt tannsykdom/tannskade ved spising må behandles på 

reisen  

c) Reise- og oppholdsutgifter 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting når forsikrede 

av medisinske årsaker og etter legens ordre må utsette fastsatt hjemreise eller ikke kan reise videre 

som planlagt 

d) Hjemtransport/Medisinsk evakuering/Returreise 

Etter forhåndsgodkjennelse fra Selskapet erstattes syketransport til kvalifisert behandlingssted eller 

til hjemsted i Norden når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der forsikrede befinner seg  

 

Nødvendige og dokumenterte utgifter til reise tilbake til reisemålet erstattes når returreisen finner 

sted innen 14 dager etter avsluttet behandling. Det er en forutsetning at returreisen finner sted 

innenfor den avbrutte reisens planlagte reisetid.      

Ved behandling utenfor Norden erstatter Selskapet merutgifter til reise direkte til forsikredes bosted 

i Norden, når hjemreise er medisinsk forsvarlig 

 Ved dødsfall erstatter Selskapet merutgifter ved transport av kiste eller urne til hjemsted i 

Norden.  

Istedenfor hjemtransport kan Selskapet erstatte bisettelse/begavelse på stedet med inntil kr 40 000 

pr skadetilfelle          

e) Hjemkallelse 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter når forsikrede må reise hjem på grunn 

av: 

- plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller begravelse/bisettelse på grunn av et uventet 

dødsfall i den nærmeste familie bosatt i et EU/EØS-land, jf. pkt.11.3 

- brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bolig, forretning eller kontor i Norden og 

som krever at forsikrede er til stede. Etter hjemkallelse erstatter Selskapet returreise som beskrevet i 

pkt. 5.5.d. Returreise må finne sted innen 14 dager etter hjemreise. 
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f) Tilkallelse 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting ved tilkallelse av 

inntil to nære familiemedlemmer bosatt i et EU/EØS-land på grunn av forsikredes uventede akutte og 

alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller uventede dødsfall. Tilkallelse erstattes ikke når det 

allerede er bestemt at forsikrede blir hjemtransportert innen kort tid eller allerede er innlagt på 

sykehus/institusjon på sitt hjemsted i Norden. Selskapet erstatter inntil kr 80 000 pr. skadetilfelle.          

g) Ledsagelse 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting for en ledsager 

når forsikrede rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i pkt. 5.2 og når ledsager skal: 

- være sammen med forsikrede på reisemålet til hjemreise/viderereise er mulig i de tilfeller 

hjemreise eller viderereise er utsatt/endret etter ordre fra lege på stedet  

 - følge forsikrede på reise til et behandlingssted eller til sitt hjemsted i Norden 

 h) Eneste reiseledsager 

Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting når fastsatt 

hjemreise må utsettes eller den planlagte reisen videre må endres på grunn av at eneste 

reiseledsager blir uventet akutt syk, alvorlig skadet eller dør i forsikringstiden. Merutgifter erstattes 

også når eneste reiseledsager må reise hjem på grunn av forhold som nevnt i pkt.5.5 d/e. Selskapet 

erstatter inntil kr 35 000 pr. skadetilfelle.  

i) Kompensasjon for avbrutt feriereise/tapte feriedager 

Innenfor forsikringstiden og planlagt reisetid erstatter Selskapet avbrutt reise/tapte feriedager på 

grunn av at: 

- forsikrede av årsaker som beskrevet i pkt.5.2 blir beordret til å holde sengen av behandlende lege 

på stedet og kan dokumentere dette i form av legeerklæring. Antall dager regnes fra tidspunktet for 

første legekonsultasjon. Kompensasjon ytes kun for sengeleie i løpet av reisens første 45 dager 

 - forsikrede blir innlagt på sykehus av årsaker som er beskrevet i pkt. 5.2 

- forsikrede måtte reise hjem før planlagt av årsaker som beskrevet i pkt. 5.5 d og e. Istedenfor 

dagkompensasjon, kan samme beløp erstattes for returreise i henhold til pkt. 5.5 d 

- forsikredes eneste reiseledsager, se pkt.11.3, rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i 

pkt.5.5.h og når dette medfører sykehusinnleggelse, legeforordnet sengeleie eller hjemreise før tiden 

- forsikredes medreisende og medforsikrede ektefelle/samboer/barn rammes av et forsikringstilfelle 

som beskrevet i pkt. 5.2. Erstatning utbetales for maksimalt to personer pr. skade tilfelle selv om alle 

i samme reisefølge er omfattet av samme forsikring.  
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Kompensasjonen beregnes på grunnlag av den avbrutte reisens pris og utbetales som kompensasjon 

pr. dag for antall ubenyttede dager i forhold til planlagte dager. Med reisens pris forstås det 

forsikrede har betalt for reise og opphold til og med første sykedag/avbruddsdag. Hvis forsikrede 

reiser med egen bil, beregner Selskapet kr 2,50 pr. km tur/retur hjemsted i Norge som reisens pris  

 Erstatningen er personlig og kan ikke overdras eller arves. 

 Selskapet erstatter inntil kr.1 200 pr person pr. dag inntil reisens pris, inntil kr 50 000 pr. 

person, inntil kr 100 000 pr familie 

j) Utflukter/arrangementer feriereise Selskapet erstatter inntil kr 2 000 pr. skadetilfelle for 

forhåndsbetalte utflukter/arrangementer som forsikrede ikke fikk benytte fordi behandlende lege på 

stedet forbød han/henne å delta. Denne erstatningen utbetales ikke i tillegg til den kompensasjon 

som beskrives i pkt. 5.5 i    

Erstatter tidligere formulering: 

5.5 Hva Selskapet erstatter           

a)  Medisinske behandlingsutgifter  

 - legehonorar og/eller utgifter til sykehusopphold  

 - medisin og forbindingssaker foreskrevet av lege på stedet  

 - nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege på stedet  

 - nødvendige reiseutgifter til/fra medisinsk behandling. Vi refunderer kr 2 pr.km ved bruk 

av privatbil  

b)  Tannlegeutgifter  

 Utgifter til tannlege erstattes:  

 - med inntil kr 5 000 pr.skadetilfelle når en ulykkesskade må behandles på reisen  

 - med inntil kr 1 000 pr. skadetilfelle når akutt tannsykdom/tannskade ved spising må 

behandles på reisen  

c)  Reise- og oppholdsutgifter  

 Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting når 

forsikrede av medisinske årsaker og etter legens ordre må utsette fastsatt hjemreise eller ikke kan 

reise videre som planlagt 13  

d) Hjemtransport/Medisinsk evakuering  

 Etter forhåndsgodkjennelse fra oss erstattes syketransport til kvalifisert behandlingssted 

eller til hjemsted i Norden når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der forsikrede befinner seg  
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 Ved behandling utenfor Norden erstatter vi merutgifter til reise direkte til forsikredes 

bosted i Norden, når hjemreise er medisinsk forsvarlig  

  Ved dødsfall erstatter vi utgifter ved transport av kiste eller urne til hjemsted i 

Norden.  

 Istedenfor hjemtransport kan vi erstatte bisettelse/begavelse på stedet med inntil kr 40 

000 pr skadetilfelle  

e)  Hjemkallelse  

 Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter når forsikrede må reise hjem på 

grunn av:  

 - plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller begravelse/bisettelse på grunn av et 

uventet dødsfall i den nærmeste familie, jf. pkt.11.3  

 - brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bolig, forretning eller kontor i 

Norden og som krever at forsikrede er til stede  

f)  Returreise /remplasssering  

 Etter hjemstransport/hjemkallelse, i henhold til pkt. 5.5 d og e, erstatter vi nødvendige og 

dokumenterte utgifter til remplassering eller reise tilbake til reisemålet. Remplasseringen må finne 

sted innen 14 dager etter hjemtransporten/hjemkallelsen. Returreisen må finne sted innen en 

måned etter at du ble friskmeldt. Returreise etter en avbrutt feriereise må finne sted innenfor den 

avbrutte reisens planlagte varighet  

g)  Tilkallelse  

 Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting ved tilkallelse 

av inntil to nære familiemedlemmer på grunn av forsikredes uventede akutte og alvorlige sykdom, 

alvorlige ulykkesskade eller uventede dødsfall. Tilkallelse erstattes ikke når det allerede er bestemt at 

forsikrede blir hjemtransportert innen kort tid eller allerede er innlagt på sykehus/institusjon på sitt 

hjemsted i Norden  

h) Ledsagelse  

 Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting for en 

ledsager når forsikrede rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i pkt. 5.2 og når ledsager skal:  

 - være sammen med forsikrede på reisemålet til hjemreise/viderereise er mulig i de 

tilfeller hjemreise eller viderereise er utsatt/endret etter ordre fra lege på stedet  

 - følge forsikrede på reise til et behandlingssted eller til sitt hjemsted i Norden  

i)  Eneste reiseledsager  
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 Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting når fastsatt 

hjemreise må utsettes eller den planlagte reisen videre må endres på grunn av at eneste 

reiseledsager blir uventet akutt syk, alvorlig skadet eller dør i forsikringstiden. Merutgifter erstattes 

også når eneste 14  

 reiseledsager må reise hjem på grunn av forhold som nevnt i pkt.5.5 e.Vi erstatter inntil kr 

35 000 pr. skadetilfelle.  

j)  Kompensasjon for avbrutt feriereise/tapt ferie  

 Innenfor forsikringstiden og planlagt reisetid erstatter vi avbrutt reise/tapte feriedager på 

grunn av at:  

 - forsikrede av årsaker som beskrevet i pkt.5.2 blir beordret til å holde sengen av 

behandlende lege på stedet. Antall dager regnes fra tidspunktet for første legekonsultasjon. 

Kompensasjon ytes kun for sengeleie i løpet av reisens første 45 dager  

 - forsikrede blir innlagt på sykehus av årsaker som er beskrevet i pkt. 5.2  

 - forsikrede måtte reise hjem før planlagt av årsaker som beskrevet i pkt. 5.5 d og e. 

Istedenfor dagkompensasjon, kan samme beløp erstattes for returreise i henhold til pkt. 5.5 f  

 - forsikredes eneste reiseledsager, se pkt.11.3, rammes av et forsikringstilfelle som 

beskrevet i pkt.5.5 i og når dette medfører sykehusinnleggelse, legeforordnet sengeleie eller 

hjemreise før tiden  

 - forsikredes medreisende og medforsikrede ektefelle/samboer/barn rammes av et 

forsikringstilfelle som beskrevet i pkt. 5.2. Erstatning utbetales for maksimalt to personer pr. skade 

tilfelle  

 Kompensasjonen beregnes på grunnlag av den avbrutte reisens pris og utbetales som 

kompensasjon pr. dag for antall ubenyttede dager i forhold til planlagte dager. Med reisens pris 

forstås det forsikrede har betalt for reise og opphold til og med første sykedag/avbruddsdag. Hvis 

forsikrede reiser med egen bil, beregner vi kr 2,50 pr. km tur/retur hjemsted i Norge som reisens pris  

 Erstatningen er personlig og kan ikke overdras eller arves.  

 Vi erstatter inntil kr.1 200 pr person pr. dag inntil reisens pris, inntil kr 50 000 pr. person, 

inntil kr 100 000 pr familie  

k)  Utflukter/arrangementer feriereise Vi erstatter inntil kr 2 000 pr. skadetilfelle for 

forhåndsbetalte utflukter/arrangementer som forsikrede ikke fikk benytte fordi behandlende lege på 

stedet forbød han/henne å delta. Denne erstatningen utbetales ikke i tillegg til den kompensasjon 

som beskrives i pkt. 5.5 j  

l)  Psykologisk førstehjelp  
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 Vi erstatter inntil 10 konsultasjoner/timer pr. skadetilfelle hos psykolog/psykiater dersom 

forsikrede på tjenestereise rammes av en akutt psykisk krise etter ran/overfall, en alvorlig 

ulykkesskade eller en annen traumatisk opplevelse som brann, eksplosjon, trafikkulykke, naturskade, 

kapring eller terrorangrep. Dersom en av hendelsene er årsak til forsikredes død, vil etterlatt 

ektefelle/samboer og barn ha rett til psykologisk førstehjelp.  

 

5.6 Hva selskapet ikke erstatter 

Ny formulering: 
Selskapet erstatter ikke utgifter som er oppstått på grunn av: 

- boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport og trening til dette 

- utførelse av/medvirkning til kriminell handling 

- basehopping 

- banekjøring 

- opphold og behandling ved private klinikker i Norden 

- at undersøkelse, behandling og/eller operasjon forårsaker komplikasjoner/forverring      

- fortsatt opphold og behandling i utlandet når hjemtransport er medisinsk forsvarlig 

- svangerskap, svangerskapsplager eller frivilling abort 

- fødsel fra og med 36.svangerskapsuke 

- svært alvorlig sykdom i sluttstadiet 

- feilbehandling/feilmedisinering 

- Aktiviteter som betraktes som ekstremsport 

Uten tilleggsforsikring, se pkt.10.1, erstatter Selskapet heller ikke sports-/fritidsdykking dypere enn 
40 meter, uorganisert luftsport eller motorsport som utøves som konkurranse og trening til dette. 

Uten tilleggsforsikring, se pkt.10.3, erstatter Selskapet ikke utgifter som skyldes høydesyke eller 
annen sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over 4000 meter 

Erstatter tidligere formulering: 

5.6 Hva Selskapet ikke erstatter           

Vi erstatter ikke utgifter som er oppstått på grunn av:  

- boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport og trening til dette  

- utførelse av/medvirkning til kriminell handling  

- basehopping 15  
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- opphold og behandling ved private klinikker i Norden  

- rekreasjons- og kuropphold  

- at undersøkelse, behandling og/eller operasjon forårsaker komplikasjoner/forverring  

- fortsatt opphold og behandling i utlandet når hjemtransport er medisinsk forsvarlig  

- svangerskap, svangerskapsplager eller frivilling abort  

- fødsel fra og med 36.svangerskapsuke  

- svært alvorlig sykdom i sluttstadiet  

Uten tilleggsforsikring, se pkt.10.1, erstatter vi heller ikke sports-/fritidsdykking dypere enn 40 meter, 
uorganisert luftsport eller motorsport som utøves som konkurranse og trening til dette.  

Uten tilleggsforsikring, se pkt.10.3, erstatter vi ikke utgifter som skyldes høydesyke eller annen 
sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over 4000 meter 

6.1 Gyldighet 

Ny formulering 

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen i inntil 45 dager pr. reise. Forsikringen gjelder 

forøvrig hele døgnet så lenge den er i kraft. Forsikringen gjelder ikke på hjemadresse. 

Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås fysisk 

skade på en person forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet, et ulykkestilfelle, som 

inntreffer i forsikringstiden. Psykiske skader er ikke omfattet, jf.pkt.6.4 a. 

Erstatter tidligere formulering: 

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen i inntil 45 dager pr. reise. Forsikringen gjelder 

forøvrig hele døgnet så lenge den er i kraft.  

Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås fysisk 

skade på en person forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet, et ulykkestilfelle, som 

inntreffer i forsikringstiden. Psykiske skader er ikke omfattet, jf.pkt.6.4 a. 

6.4 Hva forsikringen ikke omfatter 

Ny formulering 

a) Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende. Forsikringen gir ikke rett til 

erstatning for psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser og lærevansker og lignende som omfattes av 

diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, i henhold til ICD-10* og følgende av slike lidelser. 

 *)ICD-10 er 10.revisjon, med senere endringer, av den internasjonale statistiske 

klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon 

- WHO. 
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b) Sykdom, smitte og andre særlig tilstander 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for dette, for 

eksempel skader som oppstår i forbindelse med epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l.       

 Forsikringen omfatter heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er 

utløsende årsak: 

 - slagtilfelle 

 - hjerteinfarkt 

 - kreft 

- smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart 

brudd i ryggsøylen og bruddet skyldes ulykkeshendelse 

- infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en 

ulykkeshendelse.  

 Stikk og bitt av insekt regnes ikke som en ulykkeshendelse. 

c) Forgiftning 

 Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller 

nytelsesmidler. 

d) Medisinsk behandling/bruk av medikamenter.  

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket av medisinsk undersøkelse, behandling og lignende 

eller ved inntak av medikamenter, med mindre du er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade 

Selskapet svarer for. 

e) Arr og vansiring 

Forsikringen gir ikke rett til erstatning for arr og vansiring som gir en invaliditetsprosent på mindre 

enn 15%. 

f) Sport og aktiviteter med særlig risiko 

 Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes deltakelse i/trening til: 

 - boksing, bryting, judo, karate og annen kamp-/selvforsvarssport 

 - basehopping 

- stuntaktiviteter og  sport, idrett og ekspedisjoner som gir inntekt eller sponsormidler på mer enn 1G 

pr.år 

 - fredsbevarende styrker eller i andre lands/organisasjoners militære/paramilitære styrker 
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- andre aktiviteter som betraktes som ekstrem og/eller ultrasport. Herunder utforsykling med 

terrengsykkel og sykling i høyder over 1 500 meter. 

Uten tilleggsforsikring, i henhold til pkt. 10.1, erstatter Selskapet heller ikke ulykkesskade som følge 

av:  

- ordinære taklinger og skader som oppstår som en del av spillets ordinære gang og risiko 

- sports-/fritidsdykking dypere enn 40 meter, uorganisert luftsport og motorsport som utøves i 

konkurranser og trening til dette 

- alle skader under utøvelse av sport som oppstår som en følge av spillets gang eller ordinære 

taklinger. 

g) Slagsmål/kriminell handling/gjengjeldelsesforhold 

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at deltakelse i slagsmål, deltar, utfører eller 

medvirker til kriminelle handlinger eller er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen 

deltakelse i en straffbar handling. 

h) Forsett og uaktsomhet 

Har forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er Selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel 

ansvarlig hvis forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin 

handling. Selskapet svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes 

sinnslidelse. Dersom kravstiller kan sannsynliggjøre at selvmordet skyldes en akutt sinnsforvirring, 

som har en ytre årsak, ikke en sinnslidelse, er Selskapet allikevel ansvarlig. Om uaktsom fremkalling 

av et forsikringstilfelle, se vilkår pkt. 11.2  

i) Søk og redning 

 Forsikringen omfatter ikke utgifter ved lete- /redningsaksjoner. 

 j) Behandlingsutgifter 

 Forsikringen omfatter ikke følgende behandlingsutgifter: 

 - utgifter ved tannskader som skyldes tygging eller biting 

- merutgifter til undersøkelse, behandling og opptrening i private klinikker/helseinstitusjoner eller 

hos privatpraktiserende leger/ behandlere uten offentlig refusjonsrett 

 - utgifter til hjelpemidler 

 - transport fra skadested 

 
Erstatter tidligere formulering: 
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6.4 Hva forsikringen ikke omfatter  

a)  Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende. Forsikringen gir ikke rett til 

erstatning for psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser og lærevansker og lignende som omfattes av 

diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, i henhold til ICD-10* og følgende av slike lidelser.  

*)ICD-10 er 10.revisjon, med senere endringer, av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 

sykdommer og beslektede helseproblemer, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon - WHO.  

 b) Sykdom, smitte og andre særlig tilstander  

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for dette, for 

eksempel skader som oppstår i forbindelse med epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l.  

Forsikringen omfatter heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak:  

- slagtilfelle  

- hjerteinfarkt  

- kreft  

- smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart 

brudd i ryggsøylen og bruddet skyldes ulykkeshendelse  

- infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en 

ulykkeshendelse.  

Stikk og bitt av insekt regnes ikke som en ulykkeshendelse.  

c) Forgiftning  

 Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller 

nytelsesmidler.  

d) Medisinsk behandling/bruk av medikamenter.  

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket av medisinsk undersøkelse, behandling og lignende 

eller ved inntak av medikamenter, med mindre du er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade vi 

svarer for.  

e) Arr og vansiring  

Forsikringen gir ikke rett til erstatning for arr og vansiring som gir en invaliditetsprosent på mindre 

enn 15%.  

f)  Sport og aktiviteter med særlig risiko  

 Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes deltakelse i/trening til: 18  
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 - boksing, bryting, judo, karate og annen kamp-/selvforsvarssport  

 - basehopping  

 - stuntaktiviteter  

 - sport, idrett og ekspedisjoner som gir inntekt eller sponsormidler på mer enn 1G pr.år  

 - fredsbevarende styrker eller i andre lands/organisasjoners militære/paramilitære styrker  

 Uten tilleggsforsikring, i henhold til pkt. 10.1, erstatter vi heller ikke sports-/fritidsdykking 

dypere enn 40 meter, uorganisert luftsport og motorsport som utøves i konkurranser og trening til 

dette  

g)  Slagsmål/kriminell handling/gjengjeldelsesforhold  

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at deltakelse i slagsmål, deltar, utfører eller 

medvirker til kriminelle handlinger eller er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen 

deltakelse i en straffbar handling.  

h)  Forsett og uaktsomhet  

Har forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er vi ikke ansvarlig. Vi er likevel ansvarlig hvis 

forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Vi 

svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse. Dersom kravstiller 

kan sannsynliggjøre at selvmordet skyldes en akutt sinnsforvirring, som har en ytre årsak, ikke en 

sinnslidelse, er vi allikevel ansvarlig. Om uaktsom fremkalling av et forsikringstilfelle, se vilkår pkt. 

11.2  

i)  Søk og redning  

 Forsikringen omfatter ikke utgifter ved lete- /redningsaksjoner.  

j)  Behandlingsutgifter  

 Forsikringen omfatter ikke følgende behandlingsutgifter: 

 - utgifter ved tannskader som skyldes tygging eller biting  

- merutgifter til undersøkelse, behandling og opptrening i private klinikker/helseinstitusjoner eller 

hos privatpraktiserende leger/ behandlere uten offentlig refusjonsrett 

- utgifter til hjelpemidler  

- transport fra skadested 

 
Strøket vilkårspunkt 
2 Avbestillingsforsikring 
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Følgende tekst er strøket: "Dersom avbestillingsforsikring er inkludert i forsikringsavtalen, vil dette gå 
frem av forsikringsbeviset." 
Punktet strykes fordi det ikke lenger er relevant. Avbestillingsforsikring er alltid inkludert. 
 
 
 
 
 
Vilkårsendringer september 2020 – Vertikal Helseforsikring   

 
1. Endringer i vilkår september 2020 
 

1.1. Bakgrunn 
 
Vi har gjennomført den årlige revisjonen av helseforsikringsvilkårene. I år er det gjennomført 
flere mindre endringer for å forbedre språk, tydeliggjøre innholdet i vilkårene samt å forbedre 
skadeoppgjørsprosessen. Nye vilkår er gjeldende fornysalg fra 25. september 2020. For fornyelser er 
vilkårene gjeldene fra desember 2020. Det finnes separate vilkårssett for henholdsvis privat og 
bedrift. Dette dokumentet tar for seg bedriftsvilkåret. 
 

1.2. Vesentlige endringer 
Hvem forsikringen gjelder for 
 
1.3 Forsikrede 
Det er tatt inn et krav i vilkårene om at forsikrede skal ha fast bostedsadresse i Norden. 
 
Når forsikringen gjelder 
2.1 Opphør av forsikringen 
Forsikringen har ikke lenger ubegrenset ansvarstid. Om forsikringen opphører (ikke fornyes), 
erstatter lf utgifter til behandling i inntil 12 måneder for forsikringstilfeller som er meldt til lf i 
forsikringstiden, oppad begrenset til avtalt forsikringssum. Flyttes forsikringen til et annet 
forsikringsselskap, erstattes utgifter til, utredning, behandling eller operasjon i inntil tre (3) måneder 
etter at avtalen opphørte.  
 
Hvor forsikringen gjelder 
3. Hvor forsikringen gjelder 
Ny formulering for å tydeliggjøre at utlandet benyttes i tilfeller der Vertikal Helse ikke finner ledig 
kapasitet i Norge. 
 
Hva som er forsikret 
4.3 Forhåndsgodkjenning 
Det er lagt til et nytt punkt i vilkårene om forhåndsgodkjenning av utgifter, punktet er flyttet fra 
punkt 4.2. 
 
4.4 Behandlingsgaranti 
Avsnittet er skrevet om for å tydeliggjøre behandlingsgarantiens innhold og funksjon. To nye punkt 
hvor behandlingsgarantien ikke gjelder er lagt til; «Forhold hos sikrede selv» og «Behov for å avklare 
at det faktisk foreligger et nytt forsikringstilfelle». 
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Forsikringens omfang 
5.1 Hva forsikringen omfatter 
Det er lagt til en presisering om at Vertikal Helse bestemmer at anbefaling fra legespesialist i eget 
nettverk skal følges om det skulle oppstå uenighet om utrednings- eller behandlingsmetode. 
 
5.1.4 Persontilpasset kreftbehandling 
Det er lagt til et nytt punkt i vilkårene som beskriver dekning av kreftbehandling. 
 
5.1.8 Psykolog 
Presisering at behandling av psykolog gjelder innenfor Vertikal Helses nettverk av psykologer. Lagt til 
et punkt om at behandling kan gjennomføres digitalt via digitalt behandlingsprogram eller 
videokonsultasjon med psykolog. 
 
5.1.11 Reise og opphold 
Presisering at dekningen gjelder for reiser ved et inntruffet forsikringstilfelle. Dekningen er sekundær 
til Helfo. 
 
5.1.12 Tekniske hjelpemidler 
Presisering at dekningen gjelder i forbindelse med et inntruffet forsikringstilfelle og er sekundært til 
Helfo. 
 
Hva forsikringen ikke omfatter 
5.2.5 Forebyggende behandling, vaksinasjoner m.m. 
Hyposensibilisering er ikke dekket og presiserer at regelmessig screening og helseundersøkelser uten 
at det foreligger mistanke om somatisk sykdom ikke er dekket. 
 
5.2.7 Tannbehandling 
Presisering om at dekningen ikke gjelder utredning, behandling eller operasjon hos tannlege eller 
tannlege med videreutdanning/spesialisering. 
 
5.2.12 Utredning og behandling av overvekt 
Forsikringen omfatter ikke utredning, behandling eller operasjon og annen behandling knyttet til 
generalisert eller lokalisert fedme (herunder, men ikke begrenset til lipødem). Unntatt er også 
behandling, operasjoner eller reoperasjoner og komplikasjoner av tidligere utredning og behandling 
av fedme. 
 
5.2.14 Kjønnskorrigering 
Punktet unntar også utredning, ikke bare behandling/operasjon. 
 

 
1.3. Vesentlige endringer med fullstendig vilkårtekst 
 
1 Hvem forsikringen gjelder for 
 
1.3 Forsikrede 
Forsikrede er den eller de som har rett til behandling under denne forsikringsavtalen. 
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Forsikringen omfatter de som står nevnt i forsikringsbeviset, med fast bostedsadresse i Norden og 
som har rett til behandling gjennom det norske offentlig finansierte helsevesen. 
 
2 Når forsikringen gjelder 
 
Forsikringstilfellet må inntreffe i forsikringstiden. 
Forsikringen løper for ett år av gangen, og fornyes automatisk hvis ikke forsikringstaker eller lf har 
varslet at forsikringen skal opphøre. 
 
2.1 Opphør av forsikringen 
Rettighetene for forsikrede opphører automatisk når avtalen opphører. 
Den forsikredes rett til dekning under forsikringen opphører fra det tidspunkt: 
• den forsikrede ikke lenger har rett til behandling gjennom det norske offentlig finansierte 
helsevesen. 
• den forsikrede ikke lenger er ansatt i bedriften. 
 
Den forsikrede kan imidlertid fortsatt være dekket etter at ansettelsesforholdet mellom 
forsikringstaker og forsikrede opphører, dersom det inngås en separat avtale om 
fortsettelsesforsikring.  
Hvis forsikringen opphører (ikke fornyes), erstatter lf utgifter til behandling i inntil 12 måneder for 
forsikringstilfeller som er meldt til lf i forsikringstiden, oppad begrenset til avtalt forsikringssum. 
Flyttes forsikringen til et annet forsikringsselskap erstattes utgifter til, utredning, behandling eller 
operasjon i inntil tre (3) måneder etter at avtalen opphørte. 
 
3 Hvor forsikringen gjelder 
 
Forsikringen gjelder utredning, behandling og operasjon i Norge som beskrevet i punkt 5.1. Dersom 
selskapet ikke finner ledig kapasitet i Norge, dekkes tilsvarende utredning, behandling og operasjon i 
annet land i Europa. 
 
4 Hva som er forsikret 
 
4.3 Forhåndsgodkjenning 
Alle utgifter relatert til utredning, behandling og operasjon skal være skriftlig forhåndsgodkjent av 
Vertikal Helse. Vertikal Helse bestiller timer til utredning, behandling og operasjon, hvis ikke annet er 
avtalt. 
 
4.4 Behandlingsgaranti 
Forsikringen kommer til anvendelse når ventetiden på en utredning, behandling eller operasjon i det 
offentlige helsevesenet overstiger den avtalte behandlingsgarantien. Behandlingsgarantien omfatter 
alle dager bortsett fra lørdager, søndager, lovbestemte hellig- og høytidsdager, jul og nyttårsaften. 
Den avtalte behandlingsgarantien fremkommer av forsikringsbeviset. 
Behandlingsgarantien beregnes fra det tidspunktet Vertikal Helse har mottatt nødvendig 
dokumentasjon som beskriver behandlingsbehovet, som gyldig henvisning og signert fullmakt fra 
forsikrede. 
 
Når behandlingsbehov oppstår under opphold i utlandet, må forsikrede selv dekke transportutgifter 
til Norge. Behandlingsgarantien beregnes fra det tidspunkt den forsikrede befinner seg i Norge.  
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Vertikal Helse garanterer at første undersøkelse eller behandling etter et inntruffet forsikringstilfelle 
skal finne sted innen de garanterte antall virkedager som fremkommer av forsikringsbeviset. Dersom 
behandlingsgarantien ikke overholdes, utbetales en kompensasjon på 600 NOK per virkedag fra 
utløpet av behandlingsgarantien og frem til undersøkelse eller behandling igangsettes, likevel ikke 
lenger enn 30 virkedager. Behandlingsgarantien gjelder likevel ikke når utredning, behandling eller 
operasjon utsettes på grunn av: 
• Medisinske årsaker. 
• Behov for å avklare at det faktisk foreligger et nytt forsikringstilfelle. 
• Behov for særskilt kvalifisert behandlingssted. 
• Forhold utenfor Vertikal Helse sitt eller behandlingsstedet sin kontroll. 
• At forsikrede ikke aksepterer tilbud om utredning, behandling eller operasjon. 
• At forsikrede ønsker utredning, behandling eller operasjon etter behandlingsgarantien har utløpt. 
•Forhold hos forsikrede selv. 
I slike tilfeller har forsikrede krav på en begrunnelse for at behandlingsgarantien ikke kan overholdes. 
 
5 Forsikringens omfang 
 
5.1 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter utredning, behandling eller operasjon i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene må 
være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen eller ha rehabiliterende mål, og utføres av 
autorisert helsepersonell. 
 
Forsikringen omfatter utredning og behandlingstiltak som er tilgjengelige i norsk offentlig 
helsevesen, som er basert på vitenskapelig dokumentasjon eller på etablert, anerkjent klinisk praksis 
i norsk medisin. Behandlingen skal være kunnskapsbasert og medisinsk nødvendig for den aktuelle 
skade eller sykdom. 
Dersom det er uenighet mellom legespesialister i valg av utredning- eller behandlingsmetode kan 
Vertikal Helse bestemme at det er anbefalingen fra legespesialist i Vertikal Helses nettverk som skal 
følges. 
 
Valg av behandlingssted 
Vertikal Helse vil på bakgrunn av opplysninger om forsikrede og mottatt henvisning velge et 
behandlingssted som foretar utredning og behandling innen forsikredes behandlingsgaranti. 
Forsikrede står fritt til å avslå tilbudet om behandlingssted, men har da ikke krav på behandling 
under forsikringen. 
I situasjoner der det ikke er mulig innen behandlingsgarantien å få tilgang til sykehus i Norge, kan 
sykehus i Europa bli valgt. 
 
5.1.4 Persontilpasset kreftbehandling 
Forsikringen omfatter persontilpasset kreftbehandling, herunder diagnostikk og behandling, som er 
basert på vitenskapelig dokumentasjon. Diagnostikk og behandling må være anbefalt og begrunnet 
av spesialist i kreftsykdommer innenfor Vertikal Helses nettverk. 
 
5.1.8 Psykolog 
Forsikringen dekker inntil 10 behandlinger hos psykolog innenfor Vertikal Helses nettverk av 
psykologer, henvist av lege, innenfor en 12 måneders periode fra første behandlingsdato, og det må 
gå 12 måneder fra siste behandling er dekket av forsikringen før nye behandlinger kan kreves dekket. 
Behandling kan også gjennomføres digitalt via digitalt behandlingsprogram eller videokonsultasjon 
med psykolog. 
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5.1.11 Reise og opphold 
Når utredning, behandling eller operasjon i forbindelse med inntruffet forsikringstilfelle bestilles av 
Vertikal Helse, omfatter forsikringen følgende reise- og oppholdsutgifter: 
• Reiseutgifter når reiseavstand mellom hjem og behandlingssted er over 5 mil en vei. Reiseutgifter 
erstattes etter Statens satser for pasientreiser. 
• Fly-, og hotellbestillinger når dette foretas av Vertikal Helse. 
• Diettgodtgjørelser dekkes etter statens satser for pasientreiser. 
• Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal Helse hvis det er medisinsk nødvendig. 
 
Utgifter til en reiseledsager kan dekkes dersom det er medisinsk nødvendig, og det er avtalt med 
Vertikal Helse på forhånd. 
 
Reise- og oppholdsutgifter knyttet til fysikalsk behandling eller psykologbehandling omfattes likevel 
ikke, selv om behandlingene er knyttet til et inntruffet forsikringstilfelle. 
 
5.1.12 Tekniske hjelpemidler 
Forsikringen dekker utgifter til medisinsk indiserte tekniske hjelpemidler i forbindelse med operasjon 
eller behandling, begrenset inntil 10 000 kr. Behandlende legespesialist må dokumentere at behovet 
er tilknyttet et inntruffet forsikringstilfelle. Dersom utgiftene gir forsikrede rett til refusjon av Helfo, 
dekkes det ikke av forsikringen. 
 
5.2 Hva forsikringen ikke omfatter 
 
5.2.5 Forebyggende behandling, vaksinasjoner m.m. 
Forsikringen omfatter ikke forebyggende behandling, vaksinasjoner, hyposensibilisering, 
regelmessige helseundersøkelser og screeningundersøkelser der det ikke foreligger mistanke om 
somatisk sykdom eller helseattester for å dokumentere helsetilstand. Herunder, men er ikke 
begrenset til, forebyggende behandling på bakgrunn av gentester. 
 
5.2.7 Tannbehandling 
Forsikringen omfatter ikke utredning, behandling eller operasjon hos tannlege eller tannlege med 
videreutdanning/spesialisering. 
 
5.2.12 Utredning og behandling av fedme 
Forsikringen omfatter ikke utredning, behandling eller operasjon og annen behandling knyttet til 
generalisert eller lokalisert fedme (herunder, men ikke begrenset til lipødem). Unntatt er også 
utredning, behandling, operasjoner eller reoperasjoner og komplikasjoner av tidligere utredning og 
behandling av fedme. 
 
5.2.14 Kjønnskorrigering 
Forsikringen omfatter ikke utgifter til utredning, behandling eller operasjon i forbindelse med 
kjønnsbekreftende problemstillinger. 
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