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Oversikt over forsikringen 
Dette er en kort oversikt over innholdet i forsikringen. Hva som er avtalt, står i forsikringsbeviset og 
vilkårene. 

INNHOLD OPPSUMMERING 

Hjemtransport Forsikringen omfatter utgifter til hjemreise til sikredes hjemland, ved alvorlig sykdom 

eller ulykke, eller dødsfall. 

Forsinkelse av innsjekket 

bagasje 

Forsikringen omfatter nødvendige innkjøp, når bagasjen er forsinket ved ankomst til 

Norge. 

Tap eller skade på 

innsjekket bagasje 

Forsikringen omfatter innsjekket bagasje som går tapt eller blir skadet på reisen fra 

sikredes hjemland til Norge. 

I tillegg til vilkårene gjelder 

• Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

• Generelle vilkår 

• Forsikringsavtaleloven (FAL), i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene. 

• Forsikringsvirksomhetsloven. 

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

Au pair-forsikring 
Forsikringsvilkår AUP1-0 

Gjelder fra mai 2021 
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1. Generelt 

1.1. Definisjoner 

Forsikringstaker Den som inngår forsikringsavtalen med oss. 

Sikrede/forsikrede Den som står oppført som Au pair i forsikringsbeviset, og som etter 

forsikringsavtalen vil ha krav på erstatningsutbetaling. 

Forsikringssum Det beløp som er avtalt for forsikringen og som fremkommer av 

forsikringsbeviset eller vilkårene. 

Innsjekket bagasje Personlige eiendeler som sikrede mot kvittering har overlatt fly-/båt-/tog-

/busselskap for transport når sikrede selv reiser sammen med 

transportmiddelet. 

1.2. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for den personen som er navngitt i forsikringsbeviset, heretter omtalt som 
sikrede/forsikrede. Forsikringen forutsetter at sikrede/forsikrede er medlem av norsk folketrygd, og har 
bostedsadresse og arbeidstillatelse i Norge. 

1.3. Når forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i perioden som er avtalt og som står i forsikringsbeviset, under den forutsetning at 
sikrede/forsikrede har fått innvilget au pair-tillatelsen fra UDI, og har ankommet og fått bostedsadresse i 
Norge. 

1.4. Streik, lockout og konkurs 

Forsikringen omfatter ikke skader eller tap som skyldes streik, lockout eller annen form for 
arbeidskonflikt, eller konkurs. 

1.5. Tapt arbeidsfortjeneste 

Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste – uansett årsak. 

2. Hjemtransport 

2.1. Hva forsikringen omfatter 

Forsikringen omfatter dokumenterte merutgifter til forsikredes transport tilbake til sitt hjemland.  

Årsaken til hjemreisen må være at forsikrede blir uventet, akutt og alvorlig syk, alvorlig skadet i en ulykke 
eller dør som følge av en slik hendelse, og av den grunn må avbryte oppholdet i Norge.  

Forverring av, eller komplikasjoner som har sammenheng med sykdom eller lidelse som er kjent før 
avreisen til Norge, er ikke å anse som uventet og akutt sykdom inntruffet i forsikringstiden. 

2.2. Hva forsikringen ikke omfatter 

Forsikringen omfatter ikke utgifter som påløper etter at forsikrede er kommet tilbake til sitt hjemsted. 
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2.3. Hva vi ikke erstatter 

Vi erstatter ikke utgifter oppstått i sammenheng med 

• behandling av sykdom eller skade etter at forsikrede er kommet tilbake til sitt hjemland  

• utførelse av eller medvirkning til kriminell handling 

• bruk eller misbruk av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer 

• feilbehandling eller feilmedisinering 

• graviditetskomplikasjoner og fødsel fra og med uke 36 

• svært alvorlig sykdom i sluttstadiet 

Vi erstatter heller ikke reise- og overnattingsutgifter som er betalt med bonuspoeng, CashPoints eller 
andre medlemsfordeler. 

2.4. Skadeoppgjørsregler 

2.4.1. Dokumentasjonsplikt  

Forsikrede skal snarest søke lege, og følge dennes anvisning om behandling. Videre skal forsikrede sørge 
for skriftlig bekreftelse fra den behandlende legen på stedet og kunne fremlegge dokumentasjon på at 
hjemreisen skyldes akutt sykdom, ulykkesskade eller uventet dødsfall, inntruffet i forsikringstiden. 

2.4.2. Forhåndsgodkjennelse  

Hjemtransporten/hjemreisen skal være forhåndsgodkjent av oss. Vi har rett til å innhente opplysninger fra 
leger, sykehus med flere som er nødvendige for behandling av den aktuelle saken. 

3. Personlige eiendeler 

3.1. Tap av eller skade på innsjekket bagasje 

Forsikringen omfatter personlige eiendeler som sikrede har med seg for eget bruk under reisen til Norge. 

3.1.1. Gjenstander vi ikke erstatter 

• Motorkjøretøy, campingvogner og båter med tilbehør. 

• Flyttegods og møbler. 

• Verdipapirer, dokumenter, datafiler og programvare. 

• Samlinger – gjenstander med samlerinteresse eller samleverdi. 

• Dyr. 

• Gjenstander som er anskaffet av arbeidsgiver eller er anskaffet i forbindelse med yrke, 
næringsvirksomhet eller annet inntektsgivende arbeid. 

• Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge, eller kontanter som er ført ut fra 
Norge, og som ikke er deklarert ved innførsel eller utførsel i henhold til gjeldende regelverk. Se 
Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter. 

3.1.2. Skader og tap vi ikke erstatter 

• Skade på koffert eller annen emballasje. 
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• Kosmetiske skader som riper, rifter, skraper, flekker o.l. 

• Økonomisk tap som følge av tapte eller skadede eiendeler. 

• Skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er knust, eller 
at gjenstander har forårsaket skade på grunn av sin tilstand eller form. 

 

3.2. Forsinket bagasje ved ankomst Norge  

Forsikringen omfatter utgifter til innkjøp når den innsjekkede bagasjen til sikrede er forsinket eller 
forbyttet, ved ankomst til Norge fra hjemlandet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren (med 
Property Irregularity Report - PIR). 

3.2.1. Hva vi erstatter 

Vi refunderer rimelige og nødvendige utgifter til kjøp av klær og toalettsaker, i den perioden bagasjen er 
savnet, med inntil 2 000 kroner. 

3.2.2. Dokumentasjonskrav 

Følgende dokumentasjon må sendes inn ved krav om refusjon: 

• Skriftlig bekreftelse på forsinkelsen fra transportør (PIR). 

• Originalkvitteringer for utgiftene. 

3.3. Skadeoppgjørsregler 

3.3.1. Meldeplikt 

Tap av eller skade på innsjekket bagasje, og forsinket bagasje, skal straks meldes til transportøren og 
bekreftes med PIR-rapport. 

Hvis bortkomne gjenstander kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, plikter sikrede straks å 
underrette oss. Sikrede har da rett til å beholde gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake innen 14 
dager etter at gjenstandene er kommet til rette. I motsatt fall blir gjenstandene vår eiendom (FAL § 8-1). 

Vi har rett til å be flyselskap, politi med flere om å overlevere erstattede gjenstander som kommer til rette 
til oss. Sikrede skal da varsles med tilbud om å få utlevert gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake. 

3.3.2. Dokumentasjonsplikt 

Du skal snarest gi oss opplysninger og dokumenter som vi trenger for å beregne vårt ansvar og utbetale 
erstatning, for eksempel kvitteringer og garantibevis. Sikrede må ta vare på skadede gjenstander og på 
forespørsel sende dem til oss (FAL § 8-1). 

3.3.3. Erstatningen 

Erstatningsgrunnlaget settes til hva det vil koste å 

• reparere skadet gjenstand til samme eller i det vesentlige samme stand som da skaden inntraff, 
beregnet etter prisen på skadedagen. 

Sikkerhetsforskrift: Sikrede skal ikke sende elektronisk eller optisk utstyr, skjøre gjenstander, 
bedervelige matvarer, medisiner, penger, pass, klokker, smykker, perler, edelstener og edelt metall, 
som innsjekket bagasje.  

Om følgene av å ikke overholde sikkerhetsforskriften, se punkt 4.2.1 og FAL § 4-8. 
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• gjenskaffe samme eller i det vesentlige samme gjenstand, beregnet etter prisen på skadedagen. 

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden, fratrukket gjenverdi etter skaden. 
Det gjøres fradrag for verdiøkning fordi brukt gjenstand erstattes med en ny. 

Fradrag gjøres for alder, bruk og nedsatt anvendelighet, og på grunnlag av gjenstandens antatte brukstid. 

For sykkel kan erstatningen ikke settes høyere enn anskaffelsesprisen (prisen på kjøpstidspunktet). 

Antikviteter, kunstgjenstander, og andre gjenstander som er mottatt brukt, som arv, gave eller er kjøpt 
brukt, erstattes etter gjenanskaffelsespris for tilsvarende brukt gjenstand eller etter omsetningsverdien. 

Vi kan avgjøre om skaden eller tapet skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon eller gjenanskaffelse, 
eller at vi fremskaffer tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende gjenstand. 

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det vi hadde måttet betale for reparasjon eller 
gjenanskaffelse. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har vi rett til å bestemme hvilken reparatør eller 
leverandør som skal benyttes. 

Tapte eller skadede eiendeler, eller utgifter i forbindelse med dette, kan aldri kreves erstattet med mer 
enn sikredes reelle økonomiske tap. Er det flere som dekker skaden eller tapet, overtar vi sikredes rett til 
erstatning fra andre for det beløp sikrede har fått utbetalt av oss. 

Vi har rett til å kontrollere opplysningene vi har fått oppgitt ved henvendelser til forretninger eller andre, 
og har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 

4. Felles bestemmelser 

4.1. 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 eller hun 
må forstå er av vesentlig betydning for vår vurdering av risikoen (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 (FAL §§ 4-2, 13-2 og 13-4). 

Er det oppstått tap eller skade, har sikrede bevisbyrden for at forsikringstilfellet har inntruffet. Sikrede 
har også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har medført utgifter/merutgifter i henhold til gjeldende 
vilkår. 

4.2. Aktsomhet 

4.2.1. Om sikkerhetsforskrifter 

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 hvis det ikke er noe eller bare lite å legge sikrede til last, eller hvis 
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 sikrede var i selvforskyldt rus og forholdene ellers (FAL §§ 4-8 og 13-9). 
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4.2.2. Grov uaktsomhet eller forsettlig fremkallelse av forsikringstilfellet 

Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er vi ikke ansvarlig. Har forsikrede 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 forsikrede 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 forsikrede og forholdene ellers. Vi kan ikke påberope 
reglene hvis forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling 
(FAL §§ 4-9, 13-8 og 13-9). 

4.2.3. Plikt til å melde fra om skade 

Er et forsikringstilfelle inntruffet skal sikrede snarest melde fra til oss. Vil sikrede fremme et 
erstatningskrav, skal sikrede gi oss de opplysninger og den dokumentasjon som er tilgjengelig for 
ham/henne, og som vi trenger for å ta stilling til kravet og utbetale erstatning (FAL §§ 8-1 og 18-1). 

4.2.4. Skadebegrensning 

Er det oppstått tap/skade/utgifter, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham/henne 
for å avverge eller begrense skadens omfang og følge de pålegg vi gir for å begrense omfanget av sitt 
ansvar (FAL §§ 4-10, 13-11 og 13-12). 

Oppstår det skade/tap/utgifter som følge av at sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt sine 
plikter eller latt være å følge et pålegg som sikrede plikter å etterkomme, kan vårt ansvar settes ned eller 
falle bort (FAL §§ 4-10 og 13-12). 

4.3. Dobbeltforsikring/regress 

Hvis det er flere som er ansvarlig for sikredes tap eller skade, overtar vi sikredes rett til erstatning for det 
beløp sikrede har fått utbetalt fra oss. 

Er det flere forsikringer som omfatter samme tap eller skade, kan sikrede velge hvilket forsikringsselskap 
sikrede vil bruke, inntil sikredes totale tap er dekket. Erstatningen utliknes forholdsmessig mellom 
selskapene etter omfanget av det enkelte selskapsansvar for tapet (FAL § 6-3). 

Har vi utbetalt erstatning for et tap eller en skade som etter forsikringsavtalen ikke er omfattet, plikter 
sikrede å betale erstatningen tilbake. 
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