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Reiseforsikring 
 
Produkt:  Reiseforsikring Sør Gold kredittkort – Sparebanken Sør 
 
Selskap: AIG Europe S.A, norsk filial av AIG Europe S.A, Luxembourg. Rosenkrantz’ gate 22 
Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo. Foretaksregisteret, org.nr. 920 957 854.  
Telefon: +47 22 00 20 80. Email: skadekontoret@aig.com 
 
AIG Europe S.A. har hovedkontor på adressen 35D Avenue J.F.Kennedy, L-1855, Luxembourg.  
 

 
Denne brosjyren erstatter ikke forsikringsbetingelsene. Vennligst les nedenstående dekninger og unntak. For fullstendige vilkår 
henvises til forsikringsbetingelsene.  
 
Forsikringstype: 
Reiseforsikring inkludert i Sør Gold kredittkort fra Sparebanken Sør som dekker rimelige og nødvendige utgifter ved skade og tap 
av personlig reisegods, avbestilling av reise, samt akutt oppstått sykdom og ulykke på reisen. 
 

 Hva dekker forsikringen? 

Reisegods 

✓ Skade på og tyveri av personlig reisegods. 

✓ Ran/tyveri av kontanter 
 
Forsinkelse 

✓ Forsinket reisegods 

✓ Forsinket fremmøte til reisearrangørs 
transportmiddel ved utreise fra Norden 

✓ Forpleining ved forsinkelse av reisearrangørs 
transportmiddel 

✓ Forsinket fremmøte ved hjemreise 

 
Reiseulykke 

✓ Dødsfall 

✓ Livsvarig medisinsk invaliditet 
 
Reisesyke og hjemtransport 

✓ Nødvendige og rimelige utgifter til lege og 
sykehusopphold ved akutt oppstått sykdom 

✓ Hjemtransport til Norge ved akutt oppstått sykdom 
eller ulykke, alvorlig sykdom i nærmeste familie, 
ved sikredes død, eller på grunn av brann, 
naturskade, innbrudd eller vannskade i sikredes 
bolig 

✓ Kompensasjon for avbrutt reise 

✓ Sykdom/skade hos reiseledsager 

✓ Tilkallelse av nærmeste pårørende ved alvorlig 
sykdom eller ulykkesskade 

✓ Merutgifter ved innhenting av reiserute forårsaket 
av akutt sykdom eller ulykke 

 
Avbestilling 

✓ Avbestilling av forhåndsbetalt reise som følge av 
akutt sykdom, ulykkesskade, dødsfall eller skade på 
sikredes bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær  

 
Reiseansvar 

✓ Rettslig privat erstatningsansvar på annens person 
eller eiendeler 

 
Egenandel er NOK 500 pr skadetilfelle for reisegods 
og behandlingsutgifter 
 
 

 

 Hva dekker forsikringen ikke? 

 Sykdommer eller lidelser som er kjent før avreisen, 
og hvor det foreligger behov for behandling, eller 
komplikasjoner eller behov for behandling er 
påregnelig 

 Forsikringstilfeller som oppstår som et resultat av 
svangerskap fra og med 34 uker 

 Frivillig deltakelse i slagsmål eller kriminelle 
handlinger 

 Deltakelse i særlig risikofylte sports- og 
fritidsaktiviteter, herunder motorsport, kampsport 
og fjellklatring (se forsikringsbetingelser for 
spesifikasjon) 

 Deltakelse på ekspedisjoner eller oppdagelsesreiser 

 Behandling i Norge er ikke dekket 

 Kosmetisk behandling samt reiser hvor det primære 
formål er medisinsk behandling 

 Skadetilfeller som skyldes opprør, streik, stengning 
av grenser, krigshandlinger, krigsrisiko, 
terrorhandlinger og statlig pålegg 

 Forsinket reisegods ved hjemkomst 

 Avbestilling som følge av planlagt behandling, 
kjent sykdom eller bortfall av reisens hensikt 

  

  Begrensninger 

! Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd, eller 
tilsvarende ordning i Norden 

! Forsikringssummer gjelder. Se 
forsikringsbetingelsene for spesifikasjoner 

! Minst 50% av reisens transportkostnader for alle 
forsikrede skal være betalt med kortet.  Ved bruk av 
egen bil må minst 50% av reiseutgiftene (drivstoff, 
ferje, overnatting etc.) være betalt med kortet 

! Dagsreiser uten overnatting dekkes kun når det 
benyttes fly 

! Reisen må starte og slutte i Norden 

! Hver reise kan vare i inntil 90 dager. For reiser som 
varer eller skal vare i mer enn 90 dager gjelder ikke 
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forsikringen for noen del av reisen. For reiser med 
åpen retur og for reiser uten returbillett gjelder 
forsikringen for reisens første 35 dager 

! For personer over 70 år gjelder kun: 
identitetstyveriforsikring, reisegods, forsinket 
bagasje, forsinkelse, reiseavbestilling og reiseansvar 

 

     

 Hvor gjelder forsikringen? 

✓ Forsikringen dekker reiser i hele verden, med unntak av reiser mellom bosted og arbeidssted/skole, i hjemmet, 
på arbeidssted/skole, og innenfor hjemkommune. Land og områder nevnt i Generelle Vilkår (punkt 10) er unntatt 
dekning. 

  

 Hvilke forpliktelser har jeg? 
— Les forsikringsbetingelsene og dokumentet med produkinformasjon 

— Du skal følge sikkerhetsforskriftene og til en hver tid sørge for at bagasjen er forsvarlig sikret. 

— Når det er oppstått skade, skal du melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold. 

  

 Når og hvordan betaler jeg? 
Forsikringen er en del av ditt Sør Gold kredittkort fra Sparebanken Sør, og du skal derfor ikke betale separat for 
forsikringen. 

  

 Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringsdekningen gjelder fra du forlater bosted/arbeidssted/skole (det som skjer sist), og opphører når du er tilbake på 
bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først). 
 
Avbestillingsforsikringen gjelder fra det tidspunkt hvor 50% av reisens totale transportkostnad er betalt med kortet. 
Depositum dekkes fra det tidspunkt 100% av depositumet er betalt ved bruk av kortet. 
 
Forsikringen trer i kraft når du aktiverer ditt kredittkort og utløper når ditt kredittkort ikke lenger er gyldig. 

  

 Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Forsikringen gjelder så lenge du har et gyldig Sør Gold kredittkort fra Sparebanken Sør. 

 


