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Oversikt over garantier 

 

Avbestillingsforsikring 

Garantier 

Antall dekket reise 1 

Dekning avlysning av turen 100% av ferie prisen per bungalow 

Tilbakebetaling av endringen i justering av 100% av endre 

Avbrutt Reise og Aktiviteter 

 

 

AnDelen av nettene og aktivitetene som er 

igjen fra dagen for tidlig avbrudd av turen 

og/eller aktiviteter frem til den siste dagen 

av reisens varighet 
 

Sykdom (inkludert tidligere eksisterende sykdommer), ulykke, dødsfall eller 

organtransplantasjon som haster (mottaker eller giver): 

• for Forsikrede; 

• for et familiemedlem som bor under samme tak som den forsikrede, eller dennes 

foreldre eller slektning til og med 3. grad; 

• for personen som er ansvarlig for overvåking av mindreårige eller voksne 

funksjonshemmede personer som du er rettslig ansvarlig eller formynder for; 

• for den personen som den forsikrede skulle bo gratis hos i utlandet. 

Betydelig skade i hjemmet, feriehjemmet eller de profesjonelle lokalene til en forsikret person 

Oppsigelse av Forsikrede 

Start av en jobb som minst varer 3 måneder sammenhengende i et nytt selskap hvor den 

Forsikrede ikke har vært ansatt de seks siste månedene på tidspunktet for inngåelse av den nye 

arbeidskontrakten 

Hvis Forsikrede blir innkalt som part, vitne eller jurymedlem i en rettssak eller av annen offentlig 

myndighet 

Oppgivelse av et barn til adopsjon av Forsikrede. 

Uforutsett og uberettiget avslag på en av de Forsikredes søknad om visum. 

Dersom den forsikrede av medisinske grunner ikke kan ta de vaksiner som er nødvendige for 

reisen 

Medisinske komplikasjoner under svangerskap eller medisinske forstyrrelser under svangerskap 

for den forsikrede eller for et medlem av hennes familie til 3. grad; 

Den forsikredes eller reisefølgets svangerskap dersom reisen skulle finne sted i de tre siste 

månedene av svangerskapet og dette svangerskapet ikke var kjent da reisen ble bestilt 

Kjøp av en ny bolig eller undertegnelse av en leiekontrakt i løpet av 30 dager før planlagt 

reisedato 



Europ Assistance Irish Branch S.A. 
Eden Quay 4 – 8, 4de verdieping, D01N5W8 Dublin 1, Ierland. 

Økonomisk oppsigelse gjort av arbeidsgiveren til den forsikrede og/eller dennes ektefelle på den 

betingelse at dette skjer etter at dekningen tro i kraft og etter at reisen ble bestilt 

Avbestilling av den forsikredes ferie som allerede har blitt gitt av arbeidsgiver, på grunn av 

sykdom, ulykke eller dødsfall av den kollegaen som skulle vikariere for den forsikrede under 

ferien 

Uunnværlig tilstedeværelse av den forsikrede og/eller dennes ektefelle som er selvstendig 

næringsdrivende eller utøver av liberalt yrke, som følge av sykdom, ulykke eller dødsfall for den 

profesjonelle utøveren som skulle vikariere for den forsikrede under ferien 

Den forsikredes profesjonelle omplassering dersom dette krever at personen flytter, på den 

betingelse at dette skjer etter at garantien tro i kraft og etter at reisen ble bestilt, og at denne 

omplasseringen gjør reisen umulig 

Innkalling av den forsikrede og/eller dennes ektefelle til humanitært hjelpearbeid eller et 

militært oppdrag 

Kontinuasjonseksamen ved endt skole- eller studieår som ikke kan utsettes og som den 

forsikrede må ta i perioden mellom dagen for avreise og 30 dager etter hjemkomst fra reisen 

Den forsikredes skilsmisse 

Den forsikredes separasjon 

Home-jacking eller car-jacking av bil som tilhører den forsikrede, og som skjer i uken før avreise; 

Tap eller total stillstand av personbil som tilhører den forsikrede og/eller dennes ektefelle som 

følge av et trafikkuhell, tyveri eller brann i uken før avreise 

Manglende ombordstigning (togstasjon, havn, flyplass) som skyldes total immobilisering av den 

forsikredes bil på avreisedagen, som følge av en trafikkulykke på vei til stedet for 

ombordstigning (togstasjon, havn, flyplass) 

Frastjålet visum eller pass som er nødvendig for reisen i tidsrommet 7 dager før planlagt avreise, 

dersom disse dokumentene tilhører den forsikrede, dennes medreisende ektefelle eller slektning 

til 2. grad 

Dødsfall av din hund, katt eller hest i tidsrommet 7 dager før avreise 

Uventet utvisning av den boligen den forsikrede leier dersom oppsigelsen av leiekontrakten ikke 

var kjent da reisen ble bestilt 

Uventet utvisning av aldershjem eller hvilehjem for en slektning til 2. grad, dersom denne 

utvisningen ikke var kjent da reisen ble bestilt 

Rømming, kidnapping, bortførelse, forsvinning av den forsikrede 

Annullering av en bryllupsreise som følge av annullering av bryllupsseremonien   

 

Denne tabellen inneholder et sammendrag av våre resultater og er ikke bindende. All informasjon på våre 

finnes i generelt vilkår og betingelser. 


