Codan Forsikring NUF
Postboks 523 Skøyen, N-0214 Oslo
Tlf: +47 40 80 63 00
Organisasjonsnummer: 991 502 491

Midlertidig reiseforsikringskort
Start med å fylle inn navn som reiseforsikringen din står på. Skriv ut arket
og klipp kortet langs den stiplede linjen. Hvis du har familieforsikring kan
du skrive ut et kort per person.
Reiseforsikringskortet bør du ta med på alle reisene dine. Da har du
dokumentasjon på at reiseforsikringen din er gyldig. Reiser du til EU/
EØS-land (bortsett fra Norden eller Sveits) bør du også ta med Europeisk
helsetrygdekort. Dette bestiller du på Min Helse
(www.helsenorge.no).
For at forsikringen skal være gyldig må minst 50 % av reisens totale
transportkostnader for alle sikrede må være betalt med Sbanken
Kredittkort. For reiser i Norge forutsettes at reisen medfører minst en natts
opphold utenfor hjemstedskommune, eller at det benyttes fly.
Ved bruk av egen bil på reise må minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoff,
ferge, overnatting etc.) være betalt med Sbanken Kredittkort
Vi ønsker deg en riktig god reise!

The holder of this card is insured by Codan Forsikring
Ved alvorlig ulykke, akutt sykdom, dødsfall eller ekstraordinær
hjemtransport, må SOS International kontaktes snarest.
In case of serious accident, acute illness, death or repatriation,
please contact SOS International (emergency service) immediately.
SOS International a/s, Nitivej 6, DK-2000 Fredriksberg, Denmark.
Phone: +45 70 10 50 50. Fax: +45 70 10 50 56

Forsikringen
gjelder for:
Husstanden, dvs. kortholder med
ektefelle/samboer og barn, stebarn og
adoptivbarn/fosterbarn under 21 år
som har felles adresse med kortholder
ifølge Folkeregisteret, og kortholders
og ektefelles/samboers barn som lever
med den andre forelder. Alternativt til
familie gjelder forsikringen for inntil
3 medreisende. Er det flere enn 3
medreisende er de 3 yngste dekket. De
medreisende må følge samme reiserute,
reisetider og oppholdssteder som
kortholder for å være forsikret.
Når både husstandsmedlemmer og andre
medreisende skal på samme reise, gjelder
reiseforsikringen først for husstanden –
deretter for andre medreisende.
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