Reisekort
Forsikringsbevis nr.:
Forsikringstaker:
Forsikringsperiode:
Vilkår:

1001047688
Gullservice
Fra 01.01.2019 – til Gullservice kredittkortavtale opphører, endres eller sies opp.
GEN-100 Generelle vilkår av 01 12 2018
AIG, Forsikringsvilkår 104-7688 av 01.12.2018
Spesielle bestemmelser: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.

Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)

•I de land og områder som er nevnt i Generelle Bestemmelser.

Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd, eller tilsvarende ordning i Norden.
• Husstanden, dvs, kortholder med ektefelle/registret partner/samboer og
barn, stebarn og adoptivbarn/fosterbarn under 21 år som har felles adresse
med kortholder i følge folkeregisteret, og kortholders barn som ifølge folkeregisteret har adresse hos den andre forelder. Forsikringen gjelder for sikrede selv
om kortholder ikke deltar på reisen.
• Alternativt til familie gjelder forsikringen for inntil 3 medreisende. Er det flere
enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge samme
reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder for å være forsikret.
• Når både husstandsmedlemmer og andre medreisende skal på samme reise,
gjelder forsikringen først for husstanden - deretter for andre medreisende.
Andre medreisende dekkes bare dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller
færre, inntil maksimalt 4 personer er forsikret inkl. kortholder.
• Begunstigelse. Ved dødsfall er den Sikredes arvinger etter loven begunstiget, så
sant den Sikrede ikke har tilskrevet AIG og oppnevnt en annen begunstigede.
• Identitetstyveriforsikringen gjelder kun for innehaver av Visa Gold kredittkort
med Gullservice.

For kortholdere som er studenter gjelder forsikringen også under reise
mellom studiested og hjemland, og på reise fra studieland til annet reisemål,
men ikke under selve oppholdet på studiestedet.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden, med følgende unntak. På reiser mellom
bosted og arbeid/skole.
•I hjemmet, på arbeidsstedet, på skole, og innenfor kommuner der sikrede
bor, arbeider, eller går på skole.

Reisens lengde
Hver reise kan være inntil 90 dager, med følgende unntak.
• For reiser som skal vare mer enn 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen
del av reisen.
• For reiser med åpen retur og for reiser uten returbillett gjelder forsikringen for
reisens første 35 dager.

Aldersgrenser
For personer over 70 år gjelder kun: identitetstyveriforsikring, reisegods,
forsinket bagasje, forsinkelse, reiseavbestilling og reiseansvar.

Melde skade
Skademeldingsskjema finnes på www.aig.no
Henvendelser vedrørende ditt skadetilfelle kan rettes til: skadekontoret@aig.com
eller tlf: + 47 22 00 20 80.

Reisekort, tilgang til mitt forsikringsbevis og vilkår
Ta kontakt med Gullservice for mer informasjon.

Forsikringssummer i Norske kroner.
For fullstendig dekningsoversikt, se vilkår

Dekning
Reisegods
- Reisegods pr familie
Verdigjenstander
Ran/tyveri av penger
Forsinket reisegods etter 4 timer pr person
Forsinket reisegods etter 4 timer pr skadetilfelle
Reisesyke og hjemtransport
Reiseansvar
Forsinket fremmøte Norden/ Innhenting av fastlagt reiserute
Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel
Forsinket fremmøte ved hjemreise / Innhenting av fastlagt reiserute
Reiseulykke
Reiseulykke, død voksen
Reiseulykke, død barn u/20år
Reiseulykke, medisinsk invaliditet, voksen
Reiseulykke, medisinsk invaliditet, barn u/20 år
Avbestilling
- avbestilling pr familie
Identitetstyveri

Emergency assistance card
In case of assistance call:
+47 22 00 20 80
www.aig.no

Forsikringssum pr. familie, NOK

Forsikringssum pr. familie, NOK

20.000
30.000
7.500
3.000
2.000
8.000
Ubegrenset
3.000.000
5.000
1.000
5.000
400.000
600.000
30.000

3
3
3.2.1
3.2.1
3.5
3.5
4
5
6.1
6.2
6.3
7
7
7

600.000
600.000
10.000
30.000
150.000

7
7
8
9

The holder of this card is insured by AIG Europe S.A. This travel
insurance covers necessary and reasonable expenses in case
of personal accident or acute illness. Medical emergencies and
repatriation will be handled (24 hours) by our alarm central.

Policy No.

1001047688

Policy Holder Gullservice
For medical emergency and repatriation, call:

+ 45 38 48 80 85
Travel Insurance

norway.claims@aig.com

