Nyhet!
Helårs
reiseforsikring
for deg
med diabetes

Diabetesforbundets medlemsforsikring

Helårs reiseforsikring
En helårs reiseforsikring med gunstige vilkår for deg med
diabetes!

Reiseforsikringen har en ekstra beskyttelse for medisinsk utstyr som
brukes til behandling av den forsikrede med diabetes med inntil NOK
10 000 pr. person.
Reisesykeforsikringen har ikke krav om 5 måneders karenstid for
diabetessykdom, slik som vanlig forsikring, for at nytt sykdomstilfelle skal
være omfattet, såfremt tilstanden har vært stabil i minst seks uker før
reisen starter.
Reiseforsikring inkluderer vanligvis ikke utgifter på grunn av endret
medisinering. Reiseforsikringen i Diabetesforbundets medlemsforsikring
er utvidet slik at unntaket ikke gjelder medisinering (insulin) innenfor den
forsikredes måleverdier eller symptomer som ikke krever akutt legehjelp.
Erstatningsansvaret for en og samme sykdom/ulykkesskade, som krever
fortløpende behandling, er vanligvis begrenset til 30 døgn. Denne
reiseforsikringen er utvidet til 60 døgn for personer med diabetes, etter
det første legebesøket. Dersom hjemtransport ikke er medisinsk forsvarlig,
kan fristen fravikes.
Hvem gjelder forsikringen for?
Diabetesforbundets medlemsforsikring, helårs reiseforsikring, er et
forsikringstilbud til deg som er under 70 år og fullt arbeidsfør. Personer
som har fylt 70 år kan kjøpe seniorreiseforsikring. Hvis du ikke oppfyller
ovennevnte krav, kan du søke om å tegne en forsikring ved å sende en
utfyllt helseerklæring for gjennomgang hos Gouda Reiseforsikring.
Med fullt arbeidsfør menes det at du kan jobbe fullt ut i ditt ordinære
arbeid og at du ikke mottar sykepenger, uførepenger eller annen
kompensasjon for tapt arbeidsinntekt pga. diabetes. Du kan heller ikke
ha tilrettelagt arbeid pga. diabetes. Tilsvarende gjelder for pensjonister og
barn.

Minst en av de forsikrede må være medlem av Diabetesforbundet for å
kjøpe forsikringen. Forsikringen gjelder for reiser med vanlig transportmidler og under opphold i forbindelse med reisen, over hele verden i inntil
70 dager.
Hvis det er tegnet familiedekning, er følgende inkludert:
a. Ektefelle / samboer som er medforsikret, må ha felles adresse i 			
folkeregisteret med forsikringstaker. Medforsikret samboer er ikke likestilt
med ektefelle ved utbetaling av dødsfallerstatning.
b. Egne barn, adoptiv- og fosterbarn er omfattet av familieforsikringen
til barnet fyller 21 år. Det er en forutsetning at barnet har samme
folkeregistrerte bostedsadresse som en av foreldrene. Adoptivbarn er 		
omfattet fra det tidspunkt den faktiske omsorg for barnet overtas.
c. Barnebarn og oldebarn under 21 år vil være omfattet av forsikringen 		
når de reiser sammen med forsikringstakeren.

Hva dekker forsikringen?
Dekninger
Reisegods Samlet inntil
Kontanter
Reisedokumenter
Verdigjenstander (grupper)
Enkeltgjenstander
Sykkel
Forsinket bagasje
Reisegods
Medisinske utgifter
Tannbehandling, ulykke
Tannbehandling, sykdom
Reiseledsager
Vetrinærutgifter
Ulykke
Dødsfall, voksen
Dødsfall, barn
Varig medisinsk invaliditet, voksen
Varig medisinsk invaliditet, barn
Medisinske behandlingsutgifter etter
hjemkomst

Dekningssummor NOK
Enkeltperson / Familie
Ubegrenset
5 000 / 10 000
20 000 / 20 000 per person
30 000 / 40 000
25 000 / 30 000
30 000
5 000 / 25 000
Ubegrenset
5 000 / 5 000 per person
1 000 / 1 000 per person
25 000 / 25 000
1 000
300 000
75 000
500 000
500 000
25 000

Hjemtransport
Sykeledsagelse/Tilkallelse
Hjemkall
Reiseavbrudd
Privatansvar
Egenandel på leiebil
Rettshjelp
Forsinkelse
Forsinket avgang
Forsinket ankomst
Personlig sikkerhet
Evakuering krig
Evakuering terror
Evakuering epidemi/katastrofer
Tilbakeholdelse
Avbestilling

Ubegrenset
Ubegrenset inntil 2 personer
Ubegrenset
100 000 / 100 000
15 000 000 / 15 000 000
20 000
100 000 / 100 000
3 000 / 6 000
30 000 / 75 000
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
25 000 / 50 000
200 000 / 300 000

Merknad: Dekningsummene i dekningsoversikten går foran dekningssummene i vilkårene dersom det er motstrid.

Slik kjøper du forsikringen!

Forsikringen kan kjøpes på vår hjemmeside: www.diabetes.no/forsikring.
Følg lenken til Gouda Reiseforsikring.
Vil du vite mer om hva forsikringen inneholder, kan du ringe
Diabetesforbundets medlemsforsikring 90 49 90 10 eller besøke
www.diabetes.no/forsikring
Forsikringen er utviklet av Diabetesforbundet i samarbeid med forsikringsformidleren Försäkringsutveckling Sverige AB og forsikringsselskapet
Gouda Reiseforsikring. Forsikringen ble lansert 01.06.2018, og er eksklusiv
for Diabetesforbundets medlemmer og deres familier.

medlemsforsikring

