Ferie uten reiseforsikring kan ruinere økonomien din
Én av fire ikke har egen reiseforsikring, viser undersøkelser Storebrand har
gjennomført tidligere. Særlig unge mennesker tar sjansen på å reise uforsikret.
- Det kan bli veldig dyrt, sier Storebrands forbrukerøkonom.
Av: Bjørn Erik Sættem, Storebrand
- At én av fire nordmenn ikke har egen reiseforsikring, er urovekkende. Er du uheldig
på reise og utsettes for en ulykke eller blir alvorlig syk, kan utgiftene bli svært høye,
sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.
Storebrand har flere eksempler på at sykehusregning og hjemsendelse kan komme
opp i over én million kroner. Fjorårets høyeste utbetaling var en kunde som fødte for
tidlig på jobbreise i USA. Regningen kom på nesten fire millioner kroner, et beløp
som ble dekket av kundens to forsikringsselskaper, Storebrand og DNB.
- Å sitte igjen med en slik regning kan ruinere familieøkonomien, sier hun.
- Det er kjekt å ha reiseforsikring dersom du får frastjålet kameraet ditt eller om
bagasjen blir forsinket, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at
du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring, sier hun.
Tilstrekkelig med kredittkort-forsikring?
En god reiseforsikring er en tydelig anbefaling også fra Utenriksdepartementet.
Trenger man en helårsforsikring eller er det tilstrekkelig med en reiseforsikring for
enkeltreise, som man kan få gratis gjennom et kredittkort?
- Generelt anbefaler Storebrand en helårs reiseforsikring, siden denne gjelder fra du
går ut døren hjemme. Forsikringen i kredittkortet trer først i kraft når du har betalt
minst 50 prosent av reisekostnadene med kortet, sier Kristina Picard.
Hun avslutter med et enkelt råd om hvordan man kan spare penger: - Takk nei til
avbestillingsforsikring som du får tilbud om når du bestiller flybilletter og andre reiser.
Dette er inkludert i en god helårs reiseforsikring.
En helårs reiseforsikring for hele familien koster i overkant av 1.000 kroner i
Storebrand.

Tips til ferieturen:
● Ta med både europeisk helsekort og reiseforsikringskort på reisen.
● Reisesyke kan ramme hvem som helst. Kjøp vann fra flaske hvis du ikke er sikker
på at vannet fra springen er rent.
● Pass på at kjøtt er gjennomstekt.
● Vær forsiktig med alkohol og fyll. Du er mer utsatt for tyveri når du er beruset.
● Pass på hverandre. Gå ut sammen, aldri alene, på ukjente steder.
● Ikke la verdigjenstander ligge framme når du går fra hotellrommet.

● La de mest dyrebare verdigjenstandene ligge igjen hjemme.
● Ved ulykke, sykdom eller dødsfall skal du kontakte SOS Alarmsentral for å få råd
og hjelp, telefon +45 38488055.

Gågaten La Rambla i Barcelona er populær blant turister, men også beryktet for
mange lommetyver.

- Det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien
av en god reiseforsikring, mener forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.

