
Endringer S-Banken Reise fra 
01.08.2020 
 
Vilkår og forsikringsbevis har fått endret oppsett og 
utseende. I tillegg er det innført to viktige nye 
dekninger man ikke har i dag. For øvrig vil ordlyden 
være litt endret på de forskjellige dekninger, men 
hva forsikringen dekker av summer skal være likt. 
 
Nedenfor nevnes de viktigste endringer som er 
foretatt. I tillegg er det spesielt viktig å sette seg 
inn i reglene rundt ansvarsbegrensninger 
(endring av risiko) og sikkerhetsforskrifter som 
fremkommer i forsikringsbeviset. 
 

Nye dekninger 
 
Avbestilling 
Forsikringen utvides nå til å dekke avbestilling 
dersom Det norske Utenriksdepartement eller 
selskapet fraråder å reise til bestemte områder.  
 
Evakuering 
Forsikringen utvides til å dekke evakuering dersom 
Det norske Utenriksdepartement eller selskapet 
anbefaler å reise fra området. 
 
 

Endringer i vilkår 
 
Hvor forsikringen ikke gjelder 
- Det presiseres i vilkårene hva som menes med 

ekspedisjoner/ekspedisjonslignende reiser og 
andre aktiviteter som betraktes som ekstrem- 
og/eller ultrasport.  

- I områder som Det norske 
Utenriksdepartementet (UD) eller selskapet har 
frarådet innreise og opphold i. 

 
Ikke tolldeklarerte gjenstander 
Forsikringen omfatter ikke gjenstander som er kjøpt 
eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er 
deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende 
regelverk. Se Tolloven/Merverdiavgiftsloven med 
forskrifter 
 
Områder underlagt sanksjoner  
Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser 
overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere 
under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av 
forpliktelsen kan medføre brudd 
på sanksjoner, forbud eller restriksjoner vedtatt av 
De Forente Nasjoner (FN), Den Europeiske Union 
(EU), Storbritannia eller USA.  
 

 
 
 

 
Endringer eller nye 
Sikkerhetsforskrifter og 
ansvarsbegrensninger (endring av 
risiko) 

 

Begrensning på bakgrunn av risikoaktiviteter 
Codan svarer ikke for skadetilfeller som har 
sammenheng med utøvelse av risikoaktiviteter som 
beskrevet i forsikringsbeviset. 

 

Begrensning på grunn av forsikredes 

helsetilstand 
Avbestilling. Codan svarer ikke for:  

• Avbestillingskostnader som har 
sammenheng med forverring av kronisk 
sykdom eller lidelse som er kjent og under 
behandling før reisen er betalt, og 
forverring anses påregnelig i 
forsikringstiden. 

Reisesyke. Codan svarer ikke for: 

1. Sykdom eller lidelse som er kjent før 

avreisen og som forsikrede får 

legebehandling for. 

2. Sykdom eller lidelse som er kjent før 

avreisen når: 

• Reisen foretas for å konsultere lege eller 

få behandling/operasjon. 

• Behandling/operasjon er 

planlagt/forespeilet før reisens begynnelse, 

men av tidsmessige, kapasitetsmessige 

eller andre grunner ikke er gjennomført. 

 

 

Begrensning på grunn av reiseråd eller 

krig/alvorlig uroligheter 

Codan svarer ikke for skade og forverring av skade: 

• Dersom forsikrede har reist til et område 
etter at det norske Utenriksdepartementet 
(UD) eller Selskapet har frarådet å reise til 
det aktuelle området. 

• Inntruffet under krig eller alvorlig uro i 
områder hvor det er krig eller uro når 
forsikrede reiser inn i området eller landet. 

 
Nye eller endrede sikkerhetsforskrifter 

Sykdom og ulykkesskade 

• Ved sykdom eller skade skal lege 

kontaktes. Anbefalinger og råd fra legen 

skal følges. 

• Ved sengeleie foreskrevet av lege må 

behandlede lege skrive en erklæring der 

årsak og sykeleiets lengde bekreftes. 



• Blir sikrede innlagt på sykehus eller hvis 

utgiftene må antas å overstige kr 5 000 

må selskapet eller SOS kontaktes med 

en gang. 

• Ved hjemtransport, tilkallelse og utsatt 

reise må sikrede alltid innhente 

godkjenning fra selskapet eller SOS. 
 
Dykking 

• Ved dykking må sikrede ha gyldig 
sportsdykkersertifikat etter internasjonal 
standard for den aktuelle dybden, 

 
Avbestilling og forsinkelse 
• Avbestilling må meddeles transportør, 

reisearrangør, hotell, utleier, reisebyrå eller 
lignende straks det er klart at reisen eller 
oppholdet ikke vil bli gjennomført. 

• Det må beregnes minst 1,5 timer fra ankomst til 

planlagt avgang med neste transportmiddel. 
 
 


