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fremgå av vilkårene pkt. 6, 7 og 8. Sikkerhetsforskriftene i pkt. 9 pålegger sikrede:
• å innrette seg etter Sysselmannens vedtak og
bestemmelser for opphold og ferdsel på Svalbard
• å utstyre ekspedisjonen med våpen og typegodkjent nødpeilesender tilknyttet SARSAT

FORSIKRINGSBEVIS
1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for den/de som er navngitt i
forsikringsbeviset. Dersom forsikringen er tegnet
av turoperatør, gjelder den for turoperatørens
ansatte og deltakere på reisen og under oppholdet.

VILKÅR

2. Premiebetaling
Premien skal være betalt før reisen starter, senest
første dag i avtaleperioden. Betales premie første
dag i avtaleperioden, gjelder forsikringen tidligst
fra betalingstidspunktet denne dag.

1. FORSIKRINGENS GYLDIGHET
1.1 Forsikringens varighet
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt premien er
betalt og for det tidsrom som fremgår av forsikringsbeviset. Forsikringstiden regnes fra den dag
reisen/ekspedisjonen starter. På Svalbard regnes
ekspedisjons varighet etter den ekspedisjonsbeskrivelse sysselmannen har godkjent og forsikringen må være gyldig før ankomst Svalbard,
eventuelt før man kommer inn i farvannet 12
nautiske mil utenfor øyenes basislinje.

3. Frist for å melde inntruffet skade
Tap og/eller skade skal meldes Europeiske omgående, jf.FAL 4-10 og 13-11. Sikrede mister retten
til erstatning dersom krav ikke er meldt til selskapet
innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de
forhold som begrunner det, jf FAL 8-5 og 18-5
4. Forsikringsselskapenes sentral skaderegister
– FOSS
Alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap
registreres også i forsikringsselskapenes sentrale
skaderegister – FOSS. Ved registrering av skade får
forsikringsselskapet automatisk en oversikt over
alle skader som er meldt til registrert på samme
kunde , også skader meldt til andre forsikringsselskaper. Det er ikke mulig for selskapet å hente ut
informasjon fra registret annet enn ved registrering av skade. Registret er ikke tilgjengelig for
andre. Registrert skade skal slettes etter 10 år.
Forsikringstaker har innsynsrett i registret etter
Personregisterlovens par. 7. Dersom slikt innsyn
ønsker, må skriftlig anmodning sendes eget forsikringsselskap.

Forsikringen forlenges automatisk dersom områdets ansvarlige offentlig myndighet bestemmer
at en søk- og redningsoperasjon må utsettes.
1.2 Streik/lockout/konkurs
Vi erstatter ikke tap/skade eller utgifter som
direkte eller indirekte har sammenheng med
streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt
som inntreffer på reisen. Utgifter/økonomisk tap
som følge av konkurs er ikke omfattet.

2. SØK OG REDNINGSFORSIKRING
2.1. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i det geografiske område som
er beskrevet i forsikringsbeviset.

5. Rett til å kreve nemndbehandling
Klager som omfatter forsikringsavtalen kan rettes
til : If kundeombud, Postboks 240, 1326 Lysaker,
tlf. 02400 eller til Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, tlf. 23 13 19 60.

På Svalbard gjelder forsikringen på øyene og 4
nautiske mil i farvannet utenfor øyenes basislinje.
Forsikringen gjelder ikke på reisen til og fra
Svalbard - utenfor 4 mils grensen.
2.2. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter søk etter bortkomne personer, nedkasting av forsyninger og redningsaksjon iverksatt av områdets offentlige myndighet. I tillegg omfattes syketransport til nærmeste
adekvate behandlingssted

6. Ansvarsbegrensning ved endring av risiko
Vårt ansvar for et forsikringstilfelle kan nedsettes
helt eller delvis ved endring av den risiko som er
avtalt og beregnet premie for, jf. FAL 4-6 og 4-7
7. Begrensninger, unntak og sikkerhetsforskrifter
Forsikringen har begrensninger og unntak som vil

Ved forsikring for ekspedisjoner på Svalbard
fastsettes forsikringssummen av sysselmannen.
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a) På ekspedisjonen skal sikrede bære med seg:
- våpen
- en typegodkjent nødpeilesender med sendefrekvens 121,5Mhz, eller tilsvarende utstyr
som må være tilknyttet SARSAT.

2.3. Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen omfatter ikke:
• deltakelse i fjellklatring eller annen særlig
risikofull aktivitet under turistreise uten turoperatørens ledelse og deltakelse.
• skade/tap som påføres redningsmannskap, transportmidler eller utstyr under søk- og redningsaksjon
• merutgifter eller erstatningsansvar som skyldes
myndighetenes feilvurderinger.
• merutgifter eller erstatningsansvar som skyldes
at søk, redning og/eller syketransport ikke ble
iverksatt eller iversatt forsinket

b) På Svalbard skal besøkende innrette seg etter
sysselmannens vedtak og de bestemmelser som
gjelder opphold og ferdsel
2.7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning
Alle skader som inntreffer innenfor forsikringsperioden erstattes tilsammen med inntil forsikringssummen.

2.4. Hva Europeiske erstatter og hvilke
begrensninger som gjelder
Vi erstatter utgiftene ved:
• søk med fly, helikopter, båt, hundeslede eller
annet transportmiddel som er nødvendig for å
finne savnede personer
• nedkasting av forsyninger, utstyr/utrustning når
sikrede befinner seg i en plutselig, uforutsett og
livstruende nødssituasjon. Med livstruende
menes at sikredes utstyr/utrustning er tapt eller
totalskadet på grunn av værforholdene eller et
ulykkestilfelle.
• redningsaksjon når sikrede befinner seg i en
livstruende nødssituasjon, i kjent posisjon
innenfor forsikringsområdet, og nedkasting av
forsyninger ikke kan løse nødsituasjonen.
• rimelige og nødvendige transportutgifter av
sikrede ved akutt sykdom, ulykkesskade eller
dødsfall fra skadested til sykehus på Svalbard.

Dersom utgiftene ved søk, redning og/eller syketransport også omfatter personer som ikke er forsikret i Europeiske, vil erstatning kun utbetales
for våre sikredes andel av totalbeløpet.

3. FELLES BESTEMMELSER
3.1 Opplysningsplikt
I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en
forsikringsavtale kan vi be om opplysninger om
forhold som kan ha betydning for vår vurdering av
risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede skal
gi riktige og fullstendige svar på våre spørsmål.
Forsikringstaker og den forsikrede skal også på
eget initiativ gi opplysninger om forhold som
han/hun må forstå er av vesentlig betydning for
vår vurdering av risikoen, se FAL 4-1, 4-3, 13-1
og 13-5. Har forsikringstakeren eller den forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten og
det er inntruffet et forsikringstilfelle er vi uten
ansvar. Har forsikringstakeren eller den forsikrede
ellers forsømt sin opplysningsplikt, kan vårt ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4-2, 13-2
og 13-4.

2.5. Hva Europeiske ikke erstatter:
Vi erstatter ikke utgifter ved:
• søk etter personer som er lokalisert før søk
iverksettes
• søk som iverksettes av ekspedisjonens deltakere
eller den/de savnedes pårørende
• søk og/eller redning som ikke iverksettes av områdets ansvarlige offentlige myndighet
• særskilt søk og/eller redning etter en ekspedisjonens
utstyr/utrustning etter at deltakerne er reddet
• innkjøp av forsyninger, utstyr/utrustning som
erstatning for tapt/skadet utstyr
• syketransport som skyldes akutt sykdom/ulykkesskade inntruffet før ankomst til Svalbard
(utenfor 12 mils sonen)

Er det oppstått tap eller skade har du bevisbyrden
for at forsikringstilfellet har inntruffet. Du har
også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har
medført utgifter/merutgifter i henhold til gjeldende vilkår.
3.2 Aktsomhet
a) Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som skal
forebygge eller begrense tap/skade, og disse skal
overholdes.
Er en sikkerhetsforskrift brutt kan vårt erstatningsansvar settes ned eller falle bort. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom det ikke
er noe eller bare lite å legge deg til last, eller

2.6 Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskriftene skal overholdes. Er en
sikkerhetsforskrift overtrådt, kan Europeiskes ansvar settes ned eller falle bort, jf. pkt.3.2.
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dersom forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. Selv om vi kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan vi likevel pålegges
delvis ansvar. Ved avgjørelsen skal det legges vekt
på arten av sikkerhetsforskriften som er overtrådt,
skyldgraden, skadeforløpet om du var i selvforskyldt rus og forholdene ellers, se FAL 4-8 og 139.

GENERELLE VILKÅR
1. Særlige begrensninger i selskapets
erstatningsplikt
1.1 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og
økning i tap eller skade, som direkte eller
indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng
med jordskjelv og vulkanske utbrudd. Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i bransjevilkåret at den er
fraveket.

b) Har du forsettlig fremkalt forsikringstilfellet,
er vi ikke ansvarlig. Har du grovt uaktsomt
fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens
omfang, kan vårt ansvar settes ned eller falle bort.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om du var i selvforskyldt
rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av
ansvar vil få for den/de som har krav på forsikringen eller for andre personer som er økonomisk
avhengig av deg og forholdene ellers. Vi kan ikke
påberope reglene dersom du på grunn av alder
eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden
av din handling, se FAL 4-9, 13-8 og 13-9.

1.2 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og
økning i tap eller skade, som direkte eller
indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng
med krig eller krigslignende handlinger, enten krig
er erklært eller ikke, opprør e.l. alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. For forsikringer av
bygninger, maskiner, løsøre, varer og driftstap
knyttet til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og bygninger/husleietap tilhørende borettslag/boligsameie er erstatningsplikten begrenset til kr 500 000 000 pr. hendelse, dersom
den erstatningsmessige skade er forårsaket av eller
står i sammenheng med en terrorhandling. For
slike forsikrede ting og interesser som befinner
seg utenfor Norden, erstattes ikke skader som står
i sammenheng med terrorhandling. Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende
handling rettet mot allmennheten, herunder en
voldshandling eller farlig spredning av biologiske
eller kjemiske substanser - og som fremstår å være
utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer
eller for å fremkalle frykt. Med hendelse forstås
alle skader som rammer Selskapets og dets morselskap med øvrige filialers forsikringstakere i Norden
innenfor et tidsrom av 48 timer. Overstiges den
fastsatte grense pr hendelse, må sikrede tåle en
forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.
Denne begrensning gjelder i den utstrekning det
ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset
eller i ulykkesforsikrings eller reiseforsikringsbransjevilkår, at den er fraveket helt eller delvis.

c) Er et forsikringstilfelle inntruffet skal du
snarest melde fra til oss. Er det oppstått
skade/tap/utgifter, skal du gjøre det som med
rimelighet kan ventes av deg for å avverge eller
begrense dette. Se FAL 13-11, 13-12.
d) Oppstår det skade/tap/utgifter som følge av at
du forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt dine
plikter etter disse bestemmelser, kan vårt ansvar
settes ned eller falle bort, se FAL 4-10.
e) Dersom din rett til erstatning bortfaller helt
eller delvis som følge av dine handlinger eller
unnlatelser, får dette samme virkning også ved
tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av
din medforsikrede ektefelle/samboer/partner, se
FAL 4-11.
3.3Definisjoner
Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtalen
med oss
Sikrede: Den som etter forsikringsavtalen i skadeforsikring vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis
erstatningsansvar er dekket.
Forsikrede: Den persons liv og helse forsikringen
knytter seg til

1.3 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og
økning i tap eller skade, som direkte eller
indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng
med atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans
(se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr. 28, par.
1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av
radioisotoper som angitt i lovens par. 1 c og som
er lovlig i samsvar med lov om bruk av røntgen4

stråler og radium mv av 18. juni 1938 nr.1. Denne
begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset at den er
fraveket.

samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver
forsikringsavtale med sikrede, jf FAL par. 4-2, 43, 8-1 eller par. 13-2, 13-3 og 18-1, jf også pkt 9
nedenfor.

2. Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser
om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige
og uhildede personer. Hver av partene velger en
skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det,
kan han eller hun velge særskilt skjønnsmann for
bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte
spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen
en uke etter at han eller hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han eller hun
velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en
oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal
denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og
utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er
inntruffet. Unnlater en av partene å velge
skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller
hennes vegne av by - eller herredsretten i den
rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes
denne på samme måte. Skjønnsmennene plikter å
innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi
sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De
to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer
spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt
skjønn over de punkter som skjønnsmennene er
uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes
erstatningen på grunnlag av dennes skjønn.
Erstatning skal dog ikke ligge utenfor de grenser
som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre.
Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til
oppmannen og mulige andre omkostninger ved
skjønnet bæres av partene med en halvdel hver.
Skjønnets verdsettelser er bindende for begge
parter.

5. Frist for å gi melding om skade og for å
foreta rettslige skritt samt foreldelse
5.1 Selskapet er fri for ansvar hvis:
5.1.1 sikrede ikke har meddelt kravet til Selskapet
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de
forhold som begrunner det.
5.1.2 sikrede ikke har anlagt sak eller krevd
nemndbehandling innen seks måneder etter at
sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet ikke
anser seg ansvarlig og det samtidig er minnet ham
eller henne om fristen, dens lengde og følgen av
at den oversittes, jf FAL par. 8-5, 18-5, 20-1.
5.2 Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL par. 8-6 eller par. 18-6.
6. Oppsigelse i forsikringstiden
6.1 Selskapet kan si opp forsikringen:
6.1.1 hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige
opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel,
jf FAL par. 4-3 eller par. 13-3.
6.1.2 hvis det foreligger svik i forbindelse med
opplysninger om risikoen, med øyeblikkelig virkning, jf FAL par. 4-3 eller par. 13-3.
6.1.3 hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret,
med en ukes varsel, jf FAL par. 8-1 eller par.
18-1.
6.1.4 etter inntruffet skade hvis sikrede har voldt
skaden forsettlig, eller sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, eller skadeforløpet
viser stort avvik fra det normale, eller det i løpet
av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader
til sammen under denne og andre avtaler med Selskapet. Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf FAL
par. 3-3 eller par. 12-4.
6.1.5 med 2 måneders frist der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres
i forsikringstiden på en måte som innebærer at
Selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om
det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, eller er av betydning for Selskapets mulighet til å gjenforsikre, jf FAL par.3-3
eller par.12-4.
6.1.6 med 2 måneders frist ved gjentatte mislighold av premiebetalingen, jf FAL par. 3-3 eller par.
12-4.
6.2 Sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre
særlige grunner, jf FAL par. 3-2, 2.ledd eller par.
12-3, 3.ledd.

3 Renter av erstatningsbeløp
Sikrede har krav på renter overensstemmende med
reglene i par. 8-4 eller par. 18-4 i lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL).
4 Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet,
mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter
denne og andre forsikringsavtaler i anledning
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10. Ulovlige interesser
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som
kan verdsettes i penger.

7. Varighet for forsikringsavtalen og beregning
av premie
7.1 Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale
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. Det er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som
fremgår av betalingsvarselet.
Hvis det er en forutsetning at premien skal være
betalt før Selskapets ansvar begynner å løpe,
fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte
dekning.
7.2 Ved terminvis premiebetaling eller ved delvis
betaling, svarer Selskapet bare for skader som inntreffer i det tidsrommet det er betalt premie for.
7.3 Dersom premien for endring eller utvidelse av
forsikringen ikke betales innen betalingsfristen,
vil endringen/utvidelsen bli annullert.
7.4 Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, har Selskapet krav på premie forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i
kraft, med mindre noe annet fremgår av det
enkelte forsikringsvilkår.
7.5 Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel
ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis
på grunn av manglende betaling. Selskapet har i
slike tilfeller krav på premie for inntil 60 dager utover den tid det har vært i ansvar. Avtalen, eller
de deler av avtalen som kravet gjelder, blir
annullert.
7.6 Ved terminvis premiebetaling beregnes et
termintillegg.

11. Vinningsforbud
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal
bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor
rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen
er intet bevis for tingens eller interessens verdi.
12. Lovvalg
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i
den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr
111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring,
eller det er gjort annen avtale.
13. Verneting
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk
domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort
annen avtale.
14. Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp
m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes
i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår
av vilkår eller forsikringsbevis.
15. Personopplysninger - Samtykke til lagring
og bruk
Forsikringstaker er gjort kjent med og aksepterer
gjennom sin betaling av forsikringspremie, at de
personopplysninger som Selskapet innhenter er
nødvendige for at det skal kunne administrere forsikringen, oppfylle sine avtaleforpliktelser og forøvrig forsikringstakers ønsker som kunde. Opplysningene vil også kunne benyttes for å vurdere
og fatte beslutninger om forsikringers innhold og
vilkårsutforming, i markedsanalyser og markedsføring. Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Selskapet samarbeider med, så vel innenfor som
utenfor EØS- og EU-området. Dersom Selskapet har
opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil
opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Opplysningene vil også kunne
benyttes for å gi forsikringstaker informasjon om
Selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester
forøvrig. Etter personopplysningsloven har forsikringstaker rett til å få innsyn i de opplysninger selskapet har om seg, og rett til å kreve at selskapet
retter feilaktige eller ufullstendige opplysninger.
Spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger
rettes til Selskapets personopplysningsansvarlige.

8. Fornyelse av forsikringen
Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år,
fornyes for ett år ad gangen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp avtalen innen 1 måned etter at
Selskapet har sendt ordinært premievarsel for det
nye forsikringsåret. For Selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet av forsikringstiden.
Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir
gjeldende fra fornyelsesdag.
9. Identifikasjon
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning
helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes
handlinger eller unnlatelser får tilsvarende
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra
personer som nevnt i FAL par. 4-11, annet ledd. I
næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger
eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor
forsømmelsen er gjort.
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For flere opplysninger, kontakt
Europeiske Reiseforsikring,
din reisearrangør eller
If Skadeforsikring.
Europeiske Reiseforsikring
Postboks 234, 1326 Lysaker
Tlf: +47 214 95 000
Hovedkontor: Lysaker torg 35, 1366 Lysaker

www.europeiske.no
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