
Policy no: 21577224  

Single

Medical expenses: Unlimited 
Repatriation: Unlimited

Cardholder’s signature: 

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE 
The Norwegian nurses organization

NSFs reiseforsikring én person
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. 

Dette gjør du hvis noe skulle skje:

VED SYKDOM
• Sørg for å få kvitteringer for alle utlegg
• Ved sykehusinnleggelse, behov for hjemtransport, ledsagelse, eller tilkallelse ved sykdom/ulykke, må

Fremtind Forsikring eller SOS International kontaktes. Oppgi legens/sykehusets navn, adresse og
telefon-/telefaksnummer

• Har du behov for medisinsk hjelp når du er på reise, viser du reiseforsikringskortet eller oppgir
forsikringsnummer (policy no) til lege/sykehus

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 bortkommen bagasje må meldes til fly-/transportselskap

Phone: + 47 22 96 50 45 (24-hours)
Fax:  
E-mail: 

+ 47 22 96 50 31 
sos@sos.eu

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

 Forsikringsnummer (policy no) for NSFs
reiseforsikring én person som er 21577224

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

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring AS | Hammersborggata 2 Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo | www.fremtind.no NO 915651232 MVA | Eid av Sparebank 1 Gruppen og DNB 

Ta med deg Europeisk helsetrygdkort til EØS og Sveits
Skal du på ferie innenfor EØS-området eller Sveits, bør du ha med deg det europeiske 
helsetrygdekortet. Kortet dokumenterer at du er med i den norske folketrygden og at du har rett til 
nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Kortet kan bestilles på 
helsenorge.no.

Fremtind Forsikring - et forsikringsselskap eid 
av Sparebank 1 Gruppen og DNB 

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 22 96 50 45 
eller e-post sos@sos.eu

Ved andre skadehendelser 
som forsinket bagasje og  tyveri av reisegods, ta 
kontakt med Fremtind Forsikring  på telefon 
+47 915 04 818 eller gå inn på nsf.no/melde-skade.

Fremtind Forsikring: 
Telefon:  +47 915 04 818 
Gå inn på:     nsf.no/melde-skade

SOS International:
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