
 

 

 

 

 

 

Dette produktarket er en forenkling av LY sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. 

Vilkårene finnes på lyforsikring.no/mineforsikringer. 

 

Hvilken type forsikring? 

Gjelder på tjeneste- / og ervervsreiser i hele verden. Det er ikke krav til overnatting for reiser som starter og slutter i 

Norge. Kan utvides til å gjelde fritidsreise med dekning for enkeltperson, ektefelle/samboer og barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reise 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Gyldig fra 01.01.2021 

 

 

 Hva dekker forsikringen? 

Tjenestereise 

✓ Reisesyke 

✓ Ulykke  

✓ Hjemtransport  

✓ Avbestilling  

✓ Evakuering  

✓ Forsinkelser 

✓ Reisegods  

✓ Rettshjelp  

✓ Ansvar  

 

 

Reise Pluss dekker i tillegg 

✓ Erstatning for tap av / skade på sykkel og 

sykkeltilhenger  

✓ Økt sum på avbestilling 

✓ Avbestilling dersom en i reisefølget blir akutt 

syk, alvorlig skadet eller dør 

✓ Særskilte sports- og fritidsaktiviteter 

✓ Ingen egenandel ved skade 

 

 

Utvidelser som kan avtales: 

✓ Ferie og fritidsreise, dekker også 

ektefelle/samboer og barn 

✓ Ulykke  

✓ Reise pluss  

✓ Reisetid  

 

 

 

 

 

 

Hva dekker forsikringen ikke? 

Her er noen eksempler på hva forsikringen ikke dekker. 

Vært oppmerksom på at listen ikke er fullstendig. Hele 

oversikten finner du i vilkårene 

✓ Dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste  

✓ Dekker ikke utgifter som har direkte 

sammenheng med streik, lockout eller 

konkurs 

✓ Selskapet dekker ikke skade som sikrede har 

voldt forsettlig 

✓ Tap / skade av sykkel innenfor hjem/ 

undervisning eller arbeidsstedskommunen, 

samt ved trening og konkurranser 

✓ Ekspedisjoner  

✓ Ulykkesforsikringen gjelder ikke når lov om 

yrkesskader gjelder 

 

Begrensninger i forsikringen 

Listen viser noen eksempler på hvor rett til 

utbetaling kan reduseres eller falle bort. 

! Gjelder ikke på hjemadresse, arbeid, 

undervisningssted eller barnehage, med 

unntak av tyveri fra låst garderobeskap 

! Dekker barn inntil første hovedforfall etter 

fylte 20 år 

! Ulykkesforsikring opphører når forsikret 

fyller 80 år 



 

 

  

Hvor gjelder forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder i hele verden.  

 

 

  

Hvilke forpliktelser følger med forsikringen? 

 
 

Bedriften plikter å gi korrekt informasjon ved kjøp av forsikringen, og om endringer som har betydning for forsikringen. 

Ved skade forplikter bedriften straks forsøke å begrense skadens omfang, og melde skaden til LY Forsikring så fort som mulig. 

 

 

  

Når og hvordan betales forsikringen? 

 
 

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. 

 

 

  

Når starter og slutter forsikringen? 

 
 

Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft, og opphører klokken 24.00 den dag 

det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring skal tre i kraft samme dag som forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det 

klokkeslettet avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. 

Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før. 

 

 

  

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

 
 

Forsikringen kan sies opp dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 

FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel. Det kan gjøres på epost til din porteføljeforvalter, på epost til 

post@lyforsikring.no, eller ved å kontakte LY Forsikring på tlf. 61 10 05 00. 

 

 

 

 

 


