
Reiseforsikring Econa
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 
Firma: Eika Forsikring AS Produkt: Reiseforsikring

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

Hva slags type forsikring er dette?
Reiseforsikringen skal dekke rimelige og nødvendige utgifter som følge av uforutsette problemer og uhell som 
oppstår når du skal ut og reise, er på ferie, og gjelder på reise eller ferie.
For Econa gjelder vårt beste alternativ Reise Pluss. 

Hva er forsikret?
ORDINÆR REISEFORSIKRING
Reiser inntil 77 dager
Reisegods
Reisesyke, hjemtransport, kompen-
sasjon for tapt ferie, tilkallelse
Reiseansvar
Rettshjelp
Forsinkelse
Avbestilling
Ulykke og behandlingsutgifter (både på 
reiser, samt i og utenfor hjemmet)
Evakuering og kompensasjon for tapt 
ferie
Reiser som er bestilt etter et 
forsikringen er i kraft
Personer som har bostedsadresse i 
Norge, registrert i folkeregisteret, og 
som skal returnere til Norge etter 
reisen.

Forsikringen er utvidet med 
Reise Pluss

Reisegods med utvidet sum
Uhellsforsikring
Forsinkelse med utvidet sum
Avbestilling med ubegrenset sum
Avbestilling hvis f.eks. barnevakt eller 
avløser blir syk
Kompensasjon for avbrutt reise/tapte
feriedager, betalte og ubenyttede 
arrangementer grunnet reisesyke, med 
ubegrenset sum
Kompensasjon for tapt ferie grunnet 
evakuering, med utvidet sum
Ulykke med utvidede summer
Erstatning for egenandel etter skade 
ved bruk av leiebil på fritidsreiser
Utvidede aktiviteter
Veterinærutgifter på reiser utenfor 
Norden
Egenandelsfritak. 

Hva er ikke forsikret?
Utgifter som har direkte sammenheng 
med streik, lockout e.l som inntreffer 
mens sikrede er på reise
Tapt arbeidsfortjeneste
Utgifter ved flyforsinkelse, 
kansellering eller overbooking som 
omfattes av EU-direktiv 261/2004 og 
som flyselskapene selv er 
erstatningsansvarlige for
Utgifter som refunderes av 
reisearrangør, trafikkselskap, hotell 
eller lignende
Sykdom eller lidelse som er kjent før 
avreisen
Fortsatt behandling i utlandet etter 
eget ønske hvis det medisinsk sett er 
forsvarlig med hjemtransport til 
Norge 
Ulykkesskader oppstått i yrke. 

Hvilke begrensninger gjelder for 
forsikringen?
* Grovt uaktsomhet eller forsett
* Selvforskyldt rus
* Selvmord
* Deltakelse i profesjonell idrett
* Deltakelse i, eller utøvelse av visse
   farefulle aktiviteter beskrevet i vilkårene
* Frivillig deltakelse i slagsmål eller
   kriminell handling.
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Hvor gjelder forsikringen?
På reiser i hele verden som starter og slutter i Norge. 
Forsikringen gjelder ikke:

på hjemmeadresse, arbeids-/undervisningssted eller barnehage
på ekspedisjoner
ved innreise i krigsområder eller områder med forhøyet risiko for krig, terror, opprør eller andre 
alvorlig forstyrrelser av den offentlige orden. 

Hva er mine forpliktelser?
Dersom det i forsikringsbeviset, fremkommer opplysninger som ikke er riktig må du straks varsle oss. 

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes til oss så snart som mulig.

Forsikringen overtas på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter og plikter som er fastsatt i 
forsikringsbeviset og vilkåret til enhver tid overholdes. Dersom du ikke overholder dine forpilktelser, 
eller påser at de blir overholdt, kan erstatningen bli helt eller delvis redusert. 

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt 
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for 
senere fornyelser. 

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen før hovedforfall 31.12 eller innen utgangen av perioden det er betalt 
premie for. Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på e-post eller telefon.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som framkommer på betalingsvarselet.
Du kan velge å betale forsikringen med faktura eller avtalegiro. 


