Sikkerhetsforskrifter – Reise

Gjelder fra 01.06.2019

Sikkerhetsforskrifter, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8
Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Har sikrede forsømt å
overholde disse kan retten til erstatning bli redusert eller bortfalle.
Tilsyn
Gjenstander skal holdes øye med og ikke gjenglemmes.
Innhenting av fastlagt reiserute

Det må beregnes minst 2 timer til neste transportetappe for å unngå å komme for sent.

Ved kjøp av billetter ved innhenting og forsinkelse skal sikrede først ta kontakt med selskapet for
godkjenning
Innsjekket bagasje
Følgende skal ikke sendes i innsjekket bagasje:

Verdigjenstander som for eksempel penger, smykker, klokker, elektronisk utstyr med tilbehør som
datamaskin, mobiltelefon og kamera

Flasker, skjøre gjenstander eller bedervelige varer
Tyverisikring

Gjenstander må være forsvarlig sikret mot tyveri. Dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og
låst. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Verdigjenstander som ikke er i bruk skal oppbevares under lås. I kjøretøy/campingvogn skal de
oppbevares i lukket hanskerom, i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende låst rom uten
innsynsmulighet.

Penger, smykker og klokker skal man ha på seg eller låse inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i
bygning. Nøkkel/kode til safe skal oppbevares forsvarlig.

Sykler og sykkeltilhengere skal være låst når de ikke er i bruk
Oppbevaring om natten
Gjenstander skal ikke forlates i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt eller telt om natten, det vil si fra kl 00:00
til 06:00.
Emballering/pakking
 Gjenstander skal være tilstrekkelig pakket inn så de tåler transport
 Elektronisk utstyr som medbringes i båt, kano og kajakk skal pakkes i vanntett emballasje
 Transportørens bestemmelser skal følges når reisegods sendes
Reisesyke/hjemtransport/ulykke
 Ved sykdom eller skade må selskapet eller SOS International AS kontaktes så raskt som mulig
 Sikrede skal så raskt som mulig søke lege og følge legens instruks om behandling
 Sykehusopphold, sykeopphold som følge av sengeleie etter legens instruks, hjemtransport, ledsagelse
og tilkallelse av familie skal godkjennes av selskapet på forhånd
 Ved avbrutt reise, hjemtransport og ledsagelse skal det foreligge skriftlig bekreftelse fra behandlende
lege på stedet
Avbestilling
Sikrede skal avbestille reise og opphold så snart sikrede vet at reisen ikke kan gjennomføres
Sikrede skal fremlegge legeattest som bekrefter at lege fysisk er oppsøkt før reisens påbegynnelse,
og hvor lege bekrefter at avbestillingen skyldes uventet akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkestilfelle
Medisinsk forhåndsgodkjenning
Er sikrede under behandling for sykdom/lidelse skal sikrede før avreise ta kontakt med selskapet for en
vurdering om det er forsvarlig å foreta reisen, og at det er lite sannsynlig for at komplikasjon/forverring vil
oppstå under reisen.
Yrkesskade, ulykke
Reiseforsikringen dekker ikke skade sikrede blir påført i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under arbeid og
som er dekket gjennom Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989

