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Hvilken forsikring er dette?
Dette er en kollektiv forsikringsavtale mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fremtind Forsikring AS, hvor

medlemmer i NSF kan kjøpe forsikringen.

Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med skader og tyveri av gjenstander, samt sykdom og

ulykke som oppstår på reise.

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

forsikringsbevis og vilkår.

Hva dekker forsikringen ikke?

Eiendeler
A Motorkjøretøy, campingvogn/tilhenger, båt

og utstyr/tilbehør til disse

A Droner

A Gjenstander som er innført til Norge i strid

med gjeldende toll/avgiftsregler

Forsinkelser
A Forsinket reisegods eller ankomst på

hjemreise

A Utgifter ved flyforsinkelse eller kansellering

som flyselskapene selv har erstatningsansvar

for

A Forsinket ankomst mindre enn 8 timer

Sykdom/Ulykke
A Deltakelse i organisert luftsport, dvs.

luftsport som utøves

A i regi av nasjonalt eller internasjonalt

forbund. F.eks. Norges Luftsportsforbund

A Ekstremsport

A Dykking dypere enn 40 meter

A Deltakelse i kamp- og selvforsvarssport

A Ekspedisjoner

A Skade som skyldes alkohol og narkotiske

midler

A Deltakelse i ekspedisjon

A Opphold i høyder over 6000 meter

Avbestilling
A Frykt for krig og terror

A Svangerskap eller fødsel fra og med 36.

svangerskapsuke

A Forverring av sykdom som med høy

sannsynlighet kunne inntreffe

Evakuering
A Utgifter som refunderes av andre aktører

Hva dekker forsikringen?

Eiendeler
B Skade på personlig reisegods

B Skade på eiendeler tilhørende arbeidsgiver

Forsinkelser
B Forsinket reisegods

B Forsinket fremmøte

B Forsinket avgang

B Forsinket ankomst

Sykdom
B Egen- og reiseledsagers sykdom

B Sykehusopphold

B Tilkalling av nærmeste pårørende

B Psykologisk førstehjelp

B Hjemtransport

B Avbrutt reise og ubenyttede feriedager

Ulykke
B Ulykkesskade som følge av en plutselig og

uforutsett ytre fysisk begivenhet

B Behandling i Norden 2 år etter skadedagen

Avbestilling
B Avbestilling som skyldes egen eller nær

families sykdom/død.

Evakuering
B Naturkatastrofe på reise utenfor Norge

B Krig, terror, opprør

B Epidemi på reise utenfor Norge

Egenandelsdekning for leiebil
B Egenandel leiebil på ferie- eller tjenestereise

Ansvarsforsikring på reiser utenfor Norden
B Ansvarsforsikring ved sykepleie når det ytes

helsehjelp i utlandet. Gjelder for sykepleiere



på feriereiser og under videreutdanning, og

for sykepleierstudenter i praksis

FN personell stasjonert i et krigsområde
B Dekker feriereiser som foretas ut fra

stasjoneringsområdet

Studentmedlemmer
B For studenter som har praksisperiode

utenfor Norden dekker reiseforsikringen

også på praksisplassen

Reise fra pendler- eller studentbolig
B For disse regnes reisens varighet fra avreise

til retur til samme sted eller til fast bosted i

Norge - det som skjer først

Er det noen begrensninger i dekningen?
C Forsikringen gjelder ikke på fast

arbeidssted/studiested i

arbeidstiden/studietiden i Norden

C Forsikringen gjelder for enkeltreiser med

varighet inntil 90 dager.

C Der det er angitt summer i

forsikringsbeviset eller vilkår, erstattes

skaden inntil de angitte summer

C Enkelte gjenstander har aldersfradrag

C For barn opphører forsikringen ved fylte 20

år

C Ulykkesforsikringen opphører ved fylte 75

år

C Fra og med tredjegangs skade på

mobiltelefon eller nettbrett innenfor ett

kalenderår er egenandelen 3 000 kroner

C Sykehusopphold og tilkallelse av familie skal

godkjennes av selskapet på forhånd

C Ved forsinkelse og innhenting av reiseruten

skal selskapet kontaktes før bestilling av

nye billetter

C Evakuering må være beordret av norske

eller lokale myndigheter

C Du må være medlem av Nordisk folketrygd

og ha fast bostedsadresse i Norden

C Forsikringen må være kjøpt før reisen

starter

Hvor gjelder forsikringen?
• I hele verden

• Reisen starter når man reiser fra fast bostedsadresse og avsluttes når man er tilbake

• Ulykkesforsikring hele døgnet, også når sikrede ikke er på reise

• Ansvar- og rettshjelp gjelder kun på reiser utenfor Norden

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.

Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli

redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du mottar fra Norsk

Sykepleierforbund. Faktura sendes på Digipost, e-post eller eventuelt i posten.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper forsikringen. Husk å ta hensyn til

eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.

Forsikringen gjelder ut året, og blir fornyet hvert år så lenge du er medlem i NSF og har betalt forsikringen. Den kan sies

opp ved hovedforfall 31.12.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å ta kontakt med NSFs forsikringskontor på telefon 994 02409, via nsf.no eller på

e-post: forsikring@nsf.no
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