Hva er nytt?
Reiseforsikring for DNB kredittkort og programavtaler
-Oversikt over endringer og presiseringer i reisevilkåret for 2022
Innledning
Under følger vilkårsendringer for 2022. Se fullstendige reisevilkår for mer detaljer.

12.5.1 Utbetaling ved dødsfall
Hva endringen gjelder:
Endring i utbetalingsrekkefølgen ved dødsfall– samboer er ikke lenger likestilt med ektefelle.
Henvisning til FAL kap.15 ved utbetaling av forsikringssum ved forsikredes død.
Hovedregelen er at forsikringssummen ved forsikredes død utbetales til avdødes ektefelle.
En person anses ikke som ektefelle når det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt bevilling til
separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Har avdøde ikke ektefelle, eller er ektefellen ikke lenger er i live, utbetales forsikringssummen til avdødes arvinger
etter lov eller testament i henhold til arvelovens bestemmelser. Skal utbetalingen skje til samboer vil dette
fremkomme i det aktuelle forsikringsbeviset.
For denne kollektive forsikringsavtalen er det avtalt følgende:
Begunstigelse av samboer ved utbetaling av dødsfallserstatning er avtalt mellom Fremtind Forsikring AS og DNB
Bank ASA. Ved dødsfallserstatning som følge av ulykke er samboer likestilt med ektefelle rf. reisevilkårets pkt.
12.5.1. Begunstige av samboer fremkommer i det aktuelle forsikringsbeviset.
13. 1 Avbestilling av reise
Omfattes
Presisering om at forsikringen kun dekker sikredes personlige økonomiske tap og andel. Med dette menes det
beløp sikrede har betalt for seg og den som er medforsikret i avtalen.
Avbestillinger av reiser omfattes dersom avbestillingen skyldes:
• At reise er i strid med råd fra Folkehelseinstitutett – er fjernet. Selskapet beholder henvisingen til
Utenriksdepartementet
• At fritidsreiser innenlands er i strid med nasjonale råd fra den norske regjeringen (utvidelse- ny dekning for
avbestilling av fritidsreiser innenlands)
Omfattes ikke
Avbestilling av reise – og hva som ikke omfattes (presiseringer):
• Kostnader sikrede får på vegne av 3.part (f.eks. utlegg for tjenestereise,-/opphold som arbeidsgiver står
økonomisk ansvarlig for)
•

Leiekostnad tilknyttet virksomhet som drives eller disponeres av sikrede, eller hvor sikredes familie har
vesentlige eierinteresser

•

Leieavtaler som har avtalt varighet utover 90 dager

•

Kostnader tilknyttet undervisningsopphold, utvekslingsopphold o.l

•

Kostnader tilknyttet private arrangementer som f.eks. bryllup, jubileer, konfirmasjon o.l.
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