Forsikringsbevis 2018

Utdanningsforbundets studentforsikring
Utdanningsforbundets studentforsikring kan kun kjøpes
av medlemmer i Pedagogstudentene. Ved overgang til
ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet overføres
forsikringen automatisk til de ordinære forsikringsproduktene
som gjelder for medlemmer i Utdanningsforbundet.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet og behand
lingsutgifter etter en ulykke. I tillegg utbetales erstatning ved
bruddskader. Se også punkt 4 i Sikkerhetsforskrifter/Ditt Ansvar.

Innboforsikring
Forsikringen dekker tap og skade som følge av brann-, vann-,
innbrudd-, uflakshendelser og naturskader på privat innbo og
løsøre.

Forsikringssum og egenandel
Forsikringssummen er begrenset til 500.000 kroner per skade.
Det trekkes ingen egenandel ved skade, med noen unntak:
• Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent
sykkelregister - 2.000 kroner
• Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar
datamaskin - 2.000 kroner
• Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar
datamaskin - 2.000 kroner
• Naturskader - 8.000 kroner
• Privatansvar - 2.000 kroner
• Rettshjelp – 4.000 kroner, og i tillegg 20 prosent av de
utgifter som påløper utover 4.000 kroner
• Rettshjelp ved forbrukerkjøp – 4.000 kroner.

Uføreforsikring
Uføreforsikring med delutbetaling
Forsikringen gir rett til engangsutbetaling når forsikrede
har vært sammenhengende minst 50 prosent arbeids
ufør i 5 år, samt rett til to delutbetalinger ved vedtak om
arbeidsavklaringspenger. Se vilkårene for betingelser for
utbetaling.

Forsikringssum
Forsikringssummen er oppgitt i G. G = folketrygdens
grunnbeløp. G per 1. januar 2018 er 93.634 kroner. Erstatningen
beregnes i forhold til medlemmets alder og folketrygdens
grunnbeløp. Se vilkårene for nærmere beskrivelse.

Avtrapping
FORSIKRINGSSUM
AVTRAPPES PER ÅR F.O.M. FYLTE 51 ÅR MED:
AVTRAPPES FREM TIL FYLTE 60 ÅR TIL:

5G
0,25 G
2,5 G

Se også punkt 2 i Sikkerhetsforskrifter/Ditt Ansvar.

Særlige begrensinger

Reiseforsikring for en person
Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers
varighet innenfor forsikringstiden.
Se også punkt 3 i Sikkerhetsforskrifter/Ditt Ansvar.

Forsikringen omfatter ikke arbeidsuførhet som inntrer
innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som
skyldes sykdom, lyte eller mén som forsikrede hadde på det
tidspunkt og som det må antas at vedkommende kjente til, se
forsikringsavtaleloven paragraf 19–10.

Studieavbrudd
Forsikringssum
Studieavbrudd erstattes med 10.000 kroner.

Dekningstabell reiseforsikring
REISEFORSIKRING – DEKNING

FORSIKRINGSSUM

VILKÅR

Avbestilling

Ubegrenset forsikringssum

Punkt 7

Forsinket avgang

3.000 kroner per overnatting i maksimalt 5 overnattinger

Punkt 8

Forsinket fremmøte

Ubegrenset forsikringssum. Enkelte utgiftsbegrensninger.

Punkt 8

Forsinket bagasje

5.000 kroner. Mellomlanding 500 kroner

Punkt 9

Reisegods

Ubegrenset forsikringssum. Enkeltgjenstander 30.000 kroner

Reisesyke

Ubegrenset forsikringssum. Enkelte utgiftsbegrensinger

Punkt 10

Hjemtransport

Ubegrenset forsikringssum. Hjemtransport av én medreisende

Punkt 10

Hjemtransport i Norden, ved død, akutt og
alvorlig sykdom eller ulykke i nær familie

10.000 kroner

Punkt 10

Reiseavbrudd og erstatningsreise

1.500 kroner per døgn

Punkt 10

Evakuering

Ubegrenset forsikringssum

Punkt 11

Reiseansvar

15.000.000 kroner per skadetilfelle

Punkt 12

Rettshjelp

100.000 kroner per tvist

Punkt 13

Egenandel leiebil

10.000 kroner per skadetilfelle

Punkt 14

Punkt 9
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Sikkerhetsforskrifter/Ditt ansvar
1. Felles regler
2. Innboforsikring
3. Reiseforsikring
4. Ulykkesforsikring

forsikringsavtalen ikke er omfattet, plikter sikrede eller den
sikrede kan identifiseres med, å betale erstatningen tilbake.

2. Innboforsikring
Sikkerhetsforskrifter
Vedlikehold

1. Felles regler
Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskriftene sier hvordan sikrede eller andre
skal forholde seg for å forebygge og begrense skade. Se
forsikringsavtaleloven paragraf 1–2 (e). Tryg tar forbehold
om at selskapet skal være helt eller delvis uten ansvar hvis en
sikkerhetsforskrift er overtrådt.
Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en
sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til
skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal
betale noe og i tilfelle hvor mye. Se forsikringsavtaleloven paragraf
4–8.

Forsettlige og grovt uaktsomme handlinger
Har sikrede/forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet,
er Tryg ikke ansvarlig. Har den sikrede/forsikrede ved grov
uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar
settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt
uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede/
forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne
forstå rekkevidden av sin handling.
Selvmord eller forsøk på selvmord er dekket hvis det skyldes
akutt sinnsforvirring, og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.
Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4–9, 13–8 og 13–9.

For innbo/reise: betydningen av andres
handlinger – identifikasjon
Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra andre
vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om de var
foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4–11.

De som identifiseres med sikrede er:
• ektefelle som bor sammen med sikrede
• personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert
forhold.

Dobbelforsikring og regress:
I de tilfeller Tryg utbetaler erstatning, og skaden/tapet også
dekkes av andre forsikringer eller andre ansvarlige, kan Tryg
kreve regress fra disse.
Er det flere forsikringer som dekker samme tap/skade, kan
sikrede velge hvilket forsikringsselskap sikrede vil bruke
inntil sikredes totale tap er dekket. Erstatningen utliknes
forholdsmessig mellom selskapene etter omfanget av det
enkelte selskaps ansvar for tapet. Se Forsikringsavtalelovens
paragraf 6–3.
Har Tryg utbetalt erstatning for et tap/en skade som etter

Vedlikehold, ettersyn og kontroll skal utføres i henhold til
leverandørs instruks eller veiledning. Elektroarbeid, varme
arbeider og VVS-arbeid skal utføres av fagkyndig personell og
etter gjeldende forskrifter.

Brannsikring
Det skal være minst én godkjent røykvarsler plassert i hver
etasje slik at den høres tydelig på alle rom når dørene er lukket.
I tillegg skal det være minst ett godkjent brannsluknings
apparat eller en husbrannslange som kan brukes i alle rom.

Låsing og sikring
Dører skal være låst og nøklene skal oppbevares i låst bygning
eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende.
Vinduer og andre åpninger i bygningen eller rommet skal være
forsvarlig sikret for å hindre at uvedkommende kommer inn.
Når ingen er til stede, skal vinduer være lukket og stengt med
haspe eller lignende. Vinduer i luftestilling regnes ikke som
forsvarlig sikret mot inntrengning.

Hovedstoppekran
Hovedstoppekran for vann skal være stengt når boligen er
ubebodd sammenhengende i mer enn en måned.

Oppvarming
Boligen skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskade.

Snømåking av hobbyveksthus og andre bygg
Sikrede skal sørge for snømåking av tak på forsikret ting for å
unngå skade på bygningen på grunn av snøpress, snøras eller
snøsmelting.

Sertifikat og lisenser
Sertifikat for lisenser skal oppbevares i annet rom enn pc og
programvare.

Sikkerhetskopi
Det skal ukentlig tas sikkerhetskopi av egenproduserte
dataregistre og programmer på eksternt lagringsmedium.
Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver
programversjon.

Løsøre som midlertidig er borte fra forsikringsstedet
Løsøre som midlertidig er borte fra forsikringsstedet skal være
under tilsyn eller låses inne.

Sykkel og sykkeltilhenger
Sykkel skal være låst når den forlates uten tilsyn. Nøkkel skal
oppbevares separat. Sykkeltilhenger skal låses fast eller være
fastmontert til sykkelen.
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Tilsyn

Lommebok, kontanter, smykker, klokker, pass og billetter

Det skal særlig påsees at ingen gjenstander blir etterlatt,
gjenglemt eller forlagt.

Lommebok, kontanter, smykker, klokker, pass og billetter skal
sikrede bære med seg eller oppbevare i låst safe. Nøkkel eller
kode til safen må oppbevares utilgjengelig for andre.

Transport
Under transport skal gjenstander pakkes og sikres på forsvarlig
måte.

Endring av risiko – bortfall av ansvar
Tryg tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar
for forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt
forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se
forsikringsavtaleloven paragraf 4–6.

Tyveriutsatte gjenstander
Tyveriutsatte gjenstander skal ikke oppbevares i telt eller rom
som flere enn sikrede og sikredes reisefølge disponerer.
Når slike gjenstander oppbevares i bil, båt eller campingvogn,
skal de plasseres uten innsynsmulighet i lukket hanskerom,
låst bagasjerom eller låst skiboks.
Som tyveriutsatte gjenstander menes:

Er bygningen fraflyttet dekker selskapet likevel brann- og
naturskade.

• telefon, data-, foto- og videoutstyr, tv, dvd, radio, anlegg for
lyd og bilde, mp3-spiller, dataspill, lesebrett, GPS og andre
elektroniske gjenstander
• sportsutstyr, herunder golf-, fiske-, sykkel-, klatre- og
dykkerutstyr med tilbehør
• våpen og ammunisjon med tilbehør
• kunst og antikvitetsgjenstander
• optisk og audiovisuelt utstyr.

Påvirkning av varme

Ekspedert bagasje

Begrensning av ansvar ved fraflytting
Hvis bygningen som er forsikret blir fraflyttet, utbetales det
ingen erstatning for skader som skyldes fraflyttingen.
En bygning er fraflyttet når den ikke lenger brukes som fast
bolig, og en vesentlig del av innbo og løsøre er fjernet.

Det utbetales ingen erstatning for skade som skyldes at ting
med hensikt er utsatt for varme.

3. Reiseforsikring
Sikkerhetsforskrifter
Forsinkelse i reiseruten
Beregn god tidsmargin
Den reisende må passe på at det er nok tid mellom
transportetappene. Det må beregnes minst 1 time fra beregnet
ankomst med et transportmiddel, til siste oppmøtetid for neste
transportmiddel.

Sikrede skal ikke sende følgende gjenstander som ekspedert
bagasje:
• telefon, data-, foto-, og videoutstyr, tv, dvd, radio, anlegg for
lyd og bilde, optisk utstyr, MP3-spiller, dataspill, lesebrett,
GPS og andre elektroniske gjenstander
• kontanter, smykker (edelstener, perler og edelt metall) og
klokker
• gjenstander av glass og tilsvarende skjøre materialer
• briller
• flasker
• flytende væske med unntak av nødvendige toalettartikler,
som er forsvarlig pakket for å hindre lekkasje
• bedervelige varer
• kunst og antikviteter.

Reisegods

Reisesyke, hjemtransport og ulykke

Merking og pakking av bagasje

Dykking

Bagasje må merkes tydelig med navn og adresse.
Bagasjen skal pakkes, merkes og sikres forsvarlig slik at den
tåler den aktuelle transporten. Musikkinstrumenter og
sykkel skal pakkes i hard koffert beregnet for transport av
den aktuelle gjenstanden. Transportørens bestemmelser om
bagasjeinnhold og pakking må overholdes.

Tilsyn med reisegods
Sikrede skal føre tilsyn med reisegodset. Sikrede må sørge for
at reisegods ikke glemmes igjen. Når reisegodset forlates skal
det være innelåst. Reisegods skal ikke etterlates i bil, båt, telt
eller campingvogn mellom klokken 24.00 og 06.00.

Lukking og låsing
Hotellrom, leilighet eller annet bosted skal være lukket og låst
når det forlates. Bil, båt og campingvogn skal være lukket og
låst når det forlates.

Ved dykking skal den sikrede ha gyldig sportsdykkersertifikat
etter internasjonal standard (PADI, CMAS, NAUI) for den
aktuelle dybden.

Evakuering
Offisielle reiseråd
Før avreise plikter sikrede å sjekke offisielle reiseråd
for det aktuelle området. Reiseråd finnes på Det norske
utenriksdepartementets nettside www.landsider.no.
Evakuering skal skje ved første mulighet. Sikrede må følge
departementets anbefaling. Hvis departementet ikke har
sørget for evakuering, skal evakuering avtales med Tryg eller
Tryg Alarm.

FORSIKRINGSBEVIS 2018

Plikt til å melde fra ved sykdom
Sykdom og ulykke:
Ved sykdom eller skade skal lege kontaktes. Anbefalinger og
råd fra legen skal følges.

Innleggelse på sykehus
Blir sikrede innlagt på sykehus skal Tryg Alarm eller Tryg
kontaktes med en gang. Det samme gjelder hvis utgifter til
medisinsk behandling overstiger 5.000 kroner.

Sengeleie beordret av lege
Er det medisinsk nødvendig at sikrede skal holde sengen, må
behandlende lege skrive en erklæring der årsak og sykeleiets
lengde bekreftes. Tryg eller Tryg Alarm kontaktes dersom
sengeleie varer mer enn 5 dager.

Legeerklæring
Hvis sikrede er under behandling eller venter på behandling
for sykdom eller lidelse, skal legen før avreise bekrefte at det
er forsvarlig å foreta reisen. Det skal også være lite sannsynlig
at sykdommen eller lidelsen forverrer seg eller at det skjer
komplikasjoner. Hvis Tryg krever det skal legen skriftlig
bekrefte dette.

Hjemtransport og utsatt reise videre
Sikrede må alltid innhente godkjenning av Tryg eller Tryg
Alarm på forhånd.

Endring av risiko – bortfall av ansvar
Tryg tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar for
forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt forhold
av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se forsikrings
avtaleloven paragrafene 4–6 og 13–6.

Forsikringen omfatter ikke skadetilfeller som oppstår ved:
• basehopp og strikkhopp
• flyving med mikrolette og ultralette fly
• boksing, bryting, judo og karate eller annen kamp- og
selvforsvarssport
• utøvelse av motorsport med bil, motorsykkel, snøscooter,
vannscooter og båt
• utøvelse av profesjonell idrett. Idrett regnes som profesjonell
hvis den utøves mot inntekt eller sponsormidler på 1G eller
mer per år (G = grunnbeløpet i folketrygden)
• yrkesdykking og dykking uten gyldig internasjonalt
sportsdykkersertifikat (PADI, CMAS, NAUI) for den aktuelle
dybden
• misbruk av medisiner
• inntak av rusmidler og skadelige stoffer
• deltakelse i slagsmål eller forbrytelse
• trening eller deltakelse i lagidrett (gjelder bare skade på eller
tap av reisegods)
• sykkelritt (gjelder bare skade på eller tap av reisegods)
• ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser, se definisjon
nedenfor.

Ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser
Med dette menes reiser til vanskelig tilgjengelige områder, uten

offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og ofte med
behov for spesialutstyr/spesialutrustning.
Omstendigheter som karakteriserer slike reiser kan være:
•
•
•
•

reisen krever særlige helsemessige/fysiske forutsetninger
reisen krever spesiell kompetanse/kurs/forberedelse
hensikten med reisen er å utforske/undersøke/bryte barrierer
reisearrangøren tilrettelegger særlig beredskap for
evakuering, medisinsk personell, søk- og leteaksjon osv.

4. Ulykkesforsikring og dekning for
Studieavbrudd
Forsikringen gir ikke rett til erstatning ved sykdom
eller skade oppstått ved:
• basehopp og strikkhopp
• flyving med mikrolette og ultralette fly
• boksing, bryting, judo og karate eller annen kamp- og
selvforsvarssport
• utøvelse av motorsport med bil, motorsykkel, snøscooter,
vannscooter og båt
• utøvelse av profesjonell idrett. Idrett regnes som profesjonell
hvis den utøves mot inntekt eller sponsormidler på 1G eller
mer per år
• yrkesdykking
• dykking uten gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat
(PADI, CMAS, NAUI) for den aktuelle dybden
• inntak av rusmidler og skadelige stoffer
• misbruk av medisiner
• deltakelse i slagsmål eller forbrytelse
• ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser, se definisjon
nedenfor.

Ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser
Med dette menes reiser til vanskelig tilgjengelige områder, uten
offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og ofte med
behov for spesialutstyr/spesialutrustning. Omstendigheter
som karakteriserer slike reiser kan være:
•
•
•
•

reisen krever særlige helsemessige/fysiske forutsetninger
reisen krever spesiell kompetanse/kurs/forberedelse
hensikten med reisen er å utforske/undersøke/bryte barrierer
reisearrangøren tilrettelegger særlig beredskap for
evakuering, medisinsk personell, søk- og leteaksjon osv.

Ovennevnte risikoendringsregler gjelder Ulykkesforsikring og
Uføreforsikring, punkt 7.2 Studieavbrudd.

Endring av risiko – bortfall av ansvar
Tryg tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar for
forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt forhold av
vesentlig betydning for risikoen blir endret.
Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4–6 og 13–6.

