
NSFs reiseforsikring familie  
Her er reisekort som vil være til hjelp om du kommer opp i en skadesituasjon. Lagre gjerne dokumentet elektronisk på et 
praktisk sted for deg, eller skriv det ut slik at du har det lett tilgjengelig når du er ute og reiser. Forsikringen er gyldig i 90 
dager fra reisens påbegynnelse, andre betingelser finner du i forsikringsavtalen.   

Hvis noe inntreffer under reisen, ber vi deg forholde deg slik:

VED SYKDOM
Sørg for å få kvitteringer for alle utlegg. Hvis utgiftene blir så store at du ikke kan betale selv, viser du reiseforsikringskortet 
eller oppgir avtalenummer (policy no) til lege/sykehus slik at de kan sende regningen direkte til Fremtind Forsikring. Ved 
sykehusinnleggelse, behov for hjemtransport, ledsagelse, eller tilkallelse ved sykdom/ulykke, må Fremtind Forsikring eller 
Falck Global Assistance kontaktes. Oppgi legens/sykehusets navn, adresse og telefon-/ telefaksnummer.

VED SKADE/TYVERI AV GJENSTANDER
Tyveri eller ran må straks meldes til lokalt politi, og vi anbefaler deg å be om å få en skriftlig bekreftelse. Skadet eller 
bortkommet bagasje må meldes til fly-/ transportselskap.

HVORDAN MELDE SKADE?
Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig  
hjemtransport eller død må du så snart som mulig ta  
kontakt med vår døgnåpne alarmsentral på telefon  
+47 24 06 29 90 eller e-post dnbreise@no.falck.com

Ved andre skadehendelser som forsinket bagasje og  
tyveri av reisegods skal du ta kontakt med Fremtind Forsikring  
på telefon +47 915 04 818 eller e-post 
skadeservice@fremtind.no

Fremtind Forsikring:
Telefon:  + 915 04 818
E-post:  skadeservice@fremtind.no

Falck Global Assistance
Phone: + 47 24 06 29 90
Fax:   + 47 24 06 29 95
E-mail:  dnbreise@no.falck.com

Ved forsinket bagasje, tyveri 
av reisegods og andre 
skadehenvendelser

Ved akutt sykdom, alvorlige 
ulykker, nødvendig 
hjemtransport eller død, 
vennligst kontakt vår 
døgnåpne alarmsentral 
snarest.

In case of acute illness, 
serious accident / 
repatriation or death, 
please contact our 24 
hour emergency service 
immediately.

VIKTIG!
Når du ber om hjelp trenger skadebehandler 
følgende opplysninger fra deg:
 Medlemmets navn
 Skadelidets navn
 Avtalenummer for NSFs reiseforsikring familie

Vi anbefaler deg å lagre telefonnumrene og 
avtalenummeret (policy no) på mobilen din før 
avreise.

Ta med deg Europeisk helsetrygdekort hvis du skal på europareiser. Les mer på www.helsenorge.no, eller ring 
servicetelefon: 23 32 70 00

Policy no: 1722812 

Family

Medical expenses: Unlimited 
Repatriation: Unlimited 

Cardholder’s signature: 

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE
The Norwegian nurses organization

Fremtind Forsikring - et forsikringsselskap eid av Sparebank 1 og DNB 

Fremtind Forsikring - et forsikringsselskap 
eid av Sparebank 1 og DNB 


