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JBF (Jernbanepersonlaets forsikring gjensidig)

Dette dokumentet er kun et sammendrag av forsikringsdekningen. En mer utfyllende oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke 
begrensninger som gjelder, finner du i forsikringsvilkårene. Forsikringssummer og egenandeler kan være faste eller valgbare, og vil vises i 
forsikringsbeviset du får tilsendt når du kjøper forsikringen. Her vil du også se avtalte ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter. Det vil alltid 
være forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset som til sammen utgjør den bindende forsikringsavtalen.

Hvilken type forsikring er dette?

Reiseforsikringen dekker personskader og tingskader som påføres deg og ditt reisegods når du er på reise, herunder utgifter forbundet med slike 
hendelser, f.eks. behandlingsutgifter ved sykehusopphold og merutgifter til hjemreise.



Vi tilbyr to alternative dekninger – Standard og Super. Standard gjelder på reiser med varighet inntil 45 dager mens Super gjelder med varighet 
inntil 90 dager.



Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker alene, eller for deg og din familie når det er avtalt. Familieforsikring inkluderer ektefelle/samboer, 
barn, fosterbarn og adoptivbarn, samt barnebarn som reiser sammen med deg. For barn gjelder forsikringen frem til fylte 21 år.



Invaliditets- og dødsfallerstatning gjelder til utløpet av det forsikringsåret sikrede fyller 80 år.



Det er en forutsetning for forsikringen at de forsikrede har registrert bostedsadresse i Norge, og at de har fulle rettigheter i norsk folketrygd.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i hele verden

Spesielle gyldighetsområder

Reiseansvar og rettshjelp gjelder bare på reiser utenfor Norden

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du må gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål ved avtaleinngåelse og varsle oss om eventuelle endringer i 
avtaletiden

Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge skader, herunder må du følge fastsatte sikkerhetsforskrifter

Du må melde fra om skader og erstatningskrav uten ugrunnet opphold

Uten vårt samtykke må du ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav

For å få dekket utgifter til hjemtransport og/eller tilkallelse må du innhente forhåndsgodkjenning fra oss eller SOS International

Reiseforsinkelser og årsaken til slike må være bekreftet skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap

Tyveri, ran, innbrudd og andre tap/skader skal straks meldes til lokalt politi, hotell eller reiseleder på stedet

Tap/skade under transport skal straks meldes transportøren og bekreftes med PIR-rapport

Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer 
forutsetter AvtaleGiro.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen starter på tidspunktet som er avtalt med foretaket, og løper for ett år av gangen. Forsikringen fornyes automatisk.



Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsforetak. blir den avsluttet med 30 dager oppsigelsestid, eller ved hovedforfall.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Du kan si opp forsikringen selv fra vår selvbetjeningsportal «Min side» eller ved å kontakte oss på telefon eller e-post.

Hva dekkes?

Standard

Avbestilling

Avbestillingsforsikring må foretas før reisens start, og må skyldes 
at det inntreffer uventet akutt sykdom som krever behandling, 
akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller dødsfall 
som rammer deg, din nærmeste familie, din eneste reiseledsager 
eller noen i dennes nærmeste familie.

Reiseforsinkelse ved avgang og ankomst

Avbestillingsforsikring må foretas før reisens start, og må skyldes 
at det inntreffer uventet akutt sykdom som krever behandling, 
akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller dødsfall 
som rammer deg, din nærmeste familie, din eneste reiseledsager 
eller noen i dennes nærmeste familie.

Forsinket bagasje

Forsikringen omfatter nødvendige og dokumenterte merutgifter 
for innkjøpte klær og toalettsaker dersom innsjekket bagasje 
ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet.

Reisegods

Forsikringen omfatter tap av eller skade på forsikret reisegods 
(personlige eiendeler som du har med deg under reisen og 
oppholdet for ditt personlige bruk) ved tyveri, ran og overfall, 
naturuhell, brann, vannskade, kollisjon, utforkjøring, 
grunnstøting, velt og kantring med motorkjøretøy, båt, 
campingvogn eller sykkel og ved transportskade på innsjekket 
bagasje.

Reisesyke/hjemtransport/reiseavbrudd

Forsikringen omfatter utgifter som er forhåndsbetalte og/eller 
påløper under reisen og som skyldes uventet akutt sykdom, 
uventet akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller 
dødsfall som rammer sikrede, reiseledsager eller nærmeste 
familie under reisen eller etter at reisen har startet.

Reiseulykke

Forsikringen omfatter behandlingsutgifter samt erstatning for 
medisinsk invaliditet og dødsfall som skyldes ulykkesskade (skade 
på kroppen forårsaket av en plutselig og ufrivillig ytre fysisk 
hendelse) under reisen.

Evakuering ved krig, uro og naturkatastrofe

Forsikringen omfatter merutgifter til reise og overnatting ved 
evakuering til nærmeste sikre destinasjon eller hjemsted i Norge 
på grunn av krig, krigsrisiko, terror, opprør eller lignende, når du 
er på reise i et område som før du reiste dit ble ansett som 
fredelig, eller naturkatastrofe på reise utenfor Norge. Evakuering 
skal skje i henhold til UDs evakueringsråd for aktuelt område 
eller stedlige myndigheter/UDs anbefaling.

Reiseansvar

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for skade du volder på 
person, ting, dyr eller fast eiendom og som du som privatperson 
blir holdt erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Forsikringen omfatter utgifter til advokathjelp eller juridisk 
bistand dersom du som privatperson blir part i rettstvist som 
krever juridisk bistand før reisen er avsluttet.

Egenandel leiebil (gjelder bare Super)

Dekker egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i 
henhold til leiekontrakten dersom leiebilen blir stjålet eller 
skadet, eller dersom nøkkelen til leiebilen blir tapt eller skadet.

Hva dekkes ikke?

Standard

Utgifter sikrede kan kreve refundert av reisearrangør/
transportør/utleier i henhold til gjeldende 
avbestillingsbestemmelser

Avbestillingskostnader som skyldes svangerskap, 
svangerskapsplager, frivillig abort eller fødsel fra og med 
den 36. svangerskapsuke

Avbestillingskostnader som skyldes at hensikten med 
reisen bortfaller

Utgifter som skyldes streik, lockout eller konkurs

Utgifter til opphold/behandling ved private klinikker i 
Norge og øvrige nordiske land

Utgifter påløpt etter at du har kommet tilbake til ditt 
hjemsted i Norge

Tapt arbeidsfortjeneste, uansett årsak

Ulykkesskade som skyldes spesifiserte aktiviteter som 
f.eks. kampsport, luftsport, dykking, m.m.

Skade på kroppen som følge av anstrengelse, ensformige 
bevegelser, vridninger ved aktivitet eller slitasje anses ikke 
som ulykke

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

Forsikringen gjelder ikke i hjemmet, på arbeids- og 
undervisningssted eller barnehage i arbeids-, 
undervisnings- eller barnehagetiden i Norge.

Forsikringen gjelder ikke på ekspedisjoner, det vil si 
spesielt risikofylte turer til steder hvor det er dårlig 
infrastruktur, langt til nærmeste sykehus eller vanskelig å 
få tak i helsepersonell eller transport

Forsikringen gjelder ikke på reiser til områder som 
Utenriksdepartementet fraråder å reise til

Forsikringen dekker ikke kostnader eller utgifter som har 
sammenheng med sykdom eller lidelse som er kjent og 
under behandling før avreise

For skader som følge av grov uaktsomhet, forsett eller 
brudd på sikkerhetsforskrifter kan selskapets ansvar 
reduseres eller bortfalle i sin helhet

Begrepet «reisegods» er avgrenset bl.a. mot dyr, 
motorkjøretøy, campingvogn, båt og tilbehør til disse, 
flyttegods, varer/vareprøver, manuskripter, datafiler, 
samlinger m.m., se forsikringsvilkårene

Forsikringen omfatter ikke gjenstander som er kjøpt eller 
mottatt som gave utenfor Norge, og som ikke er deklarert 
ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk

Alle dekninger (bortsett fra reisesyke og reiseavbrudd) har 
begrensninger i form av fastsatte forsikringssummer og 
beløpsgrenser for utgiftsposter og enkeltgjenstander

JBF 

Postboks 235 Sentrum, 0103 Oslo

Tlf: 21 62 26 00, www.jbf.no

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Org.nr: 940 590 698


