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

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

Forsikring for deg som er student, au pair eller jobber frivillig i Norge eller utlandet. Den består av reise-, 
ulykkesforsikring og innbo. Studieavbruddsforsikring gjelder for student utlandet.  

Hva er forsikret?
Reise:

I hele verden inntil 77 dager ut fra fast 
oppholdsadresse i utlandet eller bosted 
i Norge
Sykeforsikring, herunder sykeutgifter, 
hjemtransport, avbrutt reise og 
tilkallelse
Ansvar og rettshjelp
Avbestilling reise/leieforhold
Evakuering
Reisegods
Forsinket fremmøte/avgang/reisegods

Ulykke:
Kr 500.000 v/livsvarig medisinsk 
invaliditet
Kr 50.000 v/død

Innbo:
Kr 500.000 på studiested/fast 
oppholdssted i utlandet eller Norge
Merutgifter til opphold utenfor 
hjemmet pga. skade

       Plutselig og uforutsette skader ved:
Brann/lynnedslag/elektrisk fenomen
Gass, vann, annen væske
Tyveri og skadeverk
Snøtyngde/takras
Naturskade (gjelder kun i Norge)
Brudd på bygningsglass og 
sanitærporselen

Studieavbrudd (gjelder for utlandet):
Kr 100.000 i forhåndsbetalt studie-
/semesteravgift når forsikrede blir 
akutt syk eller skadet ved en ulykke og 
som følge av dette ikke kan fullføre 
studiet

Hva er ikke forsikret?
Tapt arbeidsfortjeneste
Personer som ikke er medlem av norsk 
folketrygd
Sykdom/lidelse kjent før avreise
Motorvogn, campingvogn, båt over kr 
15.000, luftfartøy, tilhenger over kr 
10.000, yrkesløsøre/varer over kr 
25.000
Skadeverk forårsaket av 
husstandsmedlem/leietaker 

Hvilke begrensninger gjelder for 
forsikringen?

Begrensinger fremgår av polisen og 
vilkåret
Sumbegrensinger fremgår av vilkåret
Deltakelse i spesielle aktiviteter er 
unntatt
Ekspedisjon/oppdagelsesreise ikke 
omfattet
Begrensning i ulykkesdekningen ved 
yrkesutøvelse 

Hvor gjelder forsikringen?
Reise og ulykke: I hele verden 
Sykeforsikring: Under opphold på studiested/fast bosted/oppholdssted i angitt geografisk område
Ansvar og rettshjelp: I hele verden
Innbo: På sikredes faste bosted i område angitt i forsikringsbeviset, samt eventuelt sporadiske 
opphold i Norge
Studieavbrudd: I område angitt i forsikringsbeviset. Gjelder kun for student i utlandet.
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Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:

Du plikter å gi korrekt informasjon om deg selv og i hvilket geografisk område forsikringen skal 
gjelde

Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko, for eksempel dersom du flytter til et annet geografisk 
område
Følge sikkerhetsforskrifter for å hindre og/eller begrense skader

Når det meldes en skade:
Når skade er inntruffet skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden
Skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for 
å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen 

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet

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.


