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Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Du finner 
vilkår på forbundets forsikringssider.

Hvilken type forsikring? 
ANSA Studentforsikring er en skreddersydd forsikringspakke for norske studenter i utlandet. Forsikringen dekker rimelige og 
nødvendige utgifter i forbindelse med skader og tap av gjenstander, samt sykdom og ulykke som oppstår på reise. Forsikringen 
dekker også innbo og løsøre i forsikredes faste bolig i det land sikrede bor og studerer i. Forsikringen kan kjøpes for enkeltper-
son eller familie.

Hva dekker forsikringen ikke?
Innboforsikring

 Skade som er oppstått før forsikringen 
trådte i kraft

 Utgifter til vedlikehold og forbedringer.

Reiseforsikring
 Utgifter som sikrede kan få refundert fra 

andre 

 Avbestilling av tjenestereise

 Utgifter som skyldes flyforsinkelse, 
kansellering eller overbooking som omfattes 
av EU-direktiv 261/2004, når flyselskapene 
selv har ansvar for slike utgifter. 

 Sykdom eller lidelse som var kjent før 
avreise, når behandling, kontroll eller 
operasjon for denne tilstanden var planlagt 
utført på reisen 

 Komplikasjoner eller forverring av sykdom/
lidelse som var kjent før avreise.

 Utgifter som skyldes streik, lockout eller 
konkurs

 Skadetilfeller oppstått ved risikofylte 
sportsog fritidsaktiviteter angitt i 
forsikringsbeviset 

 Skadetilfeller oppstått ved misbruk av  
medisiner, inntak av rusmidler og skadelige 
stoffer

 Skadetilfeller oppstått ved deltakelse i 
slagsmål eller forbrytelse

Listen over er ikke uttømmende. Se vilkårene og 
forsikringsbeviset for fullstendig oversikt.

Hva dekker forsikringen?
Innboforsikring

 Innbo og løsøre med forsikringssum kr 
50.000

 Brann

 Lynnedslag og elektrisk fenomen

 Vannskader

 Tyveri og skadeverk

 Naturskade

Reiseforsikring
  Avbestilling av reise

 Forsinkelse i reiseruten

 Reisegods 

 Reisesyke

 Evakuering

 Reiseansvar

 Rettshjelp

 No Go Compensation

 Konkurs hos reiseselskapet

 Ulykke

  Erstatning ved MRSA-smitte (valgfri 
tilleggsdekning)

Tryg Legehjelp
  Tilgang til medisinsk rådgivning 24 timer i 

døgnet - 365 dager i året.
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Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra valgte oppstartsdato, men tidligst fra dato betalingen er gjennomført og registrert hos ANSA.  
For øvrig gjelder følgende avtaleperioder: 

• ved bestilling fra utlandet:  forsikringen er gyldig først 10 dager etter kjøp.

• ved utmelding av forsikringen: ut den perioden det er betalt for med 1 måneds oppsigelsestid. 

Forsikringen opphører ved utgang av avtalt forsikringsperiode. Forsikringen fornyes ikke automatisk.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte ANSA på telefon eller e-post. 

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Alternative betalingsmåter er faktura, AvtaleGiro og 
eFaktura. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer. 

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du må gi riktig informasjon ved kjøp av forsikring og kontrollere at opplysninger i forsikringsbeviset er riktige. Dersom 
det skjer endringer må du gi beskjed til forsikringskontoret. Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge skader. 
Om du får kjennskap til skade som kan føre til erstatningskrav skal det meldes til Tryg uten ugrunnet opphold. 

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på reiser i hele verden og under opphold på studiestedet.

Forsikringen gjelder ikke for reiser til områder som Utenriksdepartementet fraråder reise til.

Reisegodsdekningen gjelder under reise og opphold over hele verden, i inntil 60 dager, utenfor den faste 
oppholdsadressen i studielandet/Norge.

Begrensninger i forsikringen
Felles
  Forsikringen kan kun kjøpes av personer med gyldig ANSA medlemsskap

  Det er en forutsetning for sykeforsikring at  man som utenlandsstudent har et pliktig eller frivillig 
medlemskap i folketrygden, med rett til utvidet stønad til helseutgifter i utlandet. For personer som 
studerer i Norden er det tilstrekkelig å være medlem av norsk folketrygd

  Erstatningen kan bli redusert ved  forsett, grov uaktsomhet eller brudd på sikkerhetsforskriftene

  Ved første avreise fra Norge er det en forutsetning at forsikringen er tegnet og betalt minst 14 dager før 
avreise.

  Dersom man kjøper forsikringen etter utreise fra Norge påløper det en karenstid på 10 dager

Innboforsikring

  Fradrag for alder og slitasje

  Enkelte skader og ting har sumbegrensning.

Reiseforsikring

  Forsikringen gjelder ikke på reiser til områder hvor Det norske Utenriksdepartementet (UD) har utstedt 
offisielt reiseråd

   Forsikringen kan ha begrensning som følge av reisevarighet, forsikringssummer og egenandeler


