
FORSINKET/TAPT BAGASJE PÅ REISEN TIL/FRA VERTSLANDET 
 
Dersom den innsjekkede bagasjen din blir forsinket eller kommer bort på reisen fra Norge 

til vertslandet, må dette rapporteres på ankomstflyplassen før du forlater bagasjeområdet 

og går gjennom tollen.  

 

Det ansvarlige flyselskapet (eventuelt bagasjeservicebyrå) vil lage en såkalt PIR-rapport og 

skrive ut en kvittering på at forholdet er meldt. Du må oppgi navn, adresse og 

telefonnummer til din vertsfamilie, slik at bagasjen vil bli levert så snart den ankommer 

flyplassen. Du skal også få informasjon om hvilke rettigheter du har til økonomisk 

kompensasjon fra flyselskapet. 

 

OBS! Du må i tillegg huske på å opplyse AFS i vertslandet om forholdet så snart du møter 

deres representanter i ankomsthallen på flyplassen (etter passering av tollområdet). 

Dersom det er lange køer og tar lang tid i skranken for melding av tapt bagasje, må noen 

i gruppen gå gjennom tollen i forveien og informere AFS-representantene. 

 

 
REISEGODSFORSIKRING 
 
Tap av reisegods på reisen til og fra vertslandet, og under oppholdet i vertslandet, er dekket 

av en bagasjeforsikring gjennom et tysk forsikringsselskap (Generali) som AFS Intercultural 

Programs har et samarbeid med. Det er dekning for inntil EUR 1.500,- med en egenandel 

på EUR 100,-.  

 

Vi gjør oppmerksom på at forsikringen blant annet ikke dekker kontanter, billetter, 

dokumenter, mobiltelefon eller Laptop og datautstyr.  

 

MERK: Du er selv ansvarlig for å sende inn eventuelle krav til forsikringen, se bakside. Om 

du selv mister reisegods, er erstatning begrenset til 10 % av gjenstandens verdi. 

 

For mer informasjon, se heftet «praktisk informasjon».  

 

 
VIKTIG 

 Tap og forsinkelser av innsjekket bagasje under flyreiser skal fortrinnsvis dekkes av 

flyselskapet. Sjekk derfor alltid flyselskapet regler for kompensasjon før det sendes 

inn krav til reiseforsikringen. 

 Vi gjør oppmerksom på at dersom du har egen reiseforsikring så vil denne vanligvis 

gjelde 45 dager fra du har reist fra Norge. Ved forsinket bagasje på reisen til 

vertslandet vil denne altså gjelde, og du må selv vurdere hvilket forsikringsselskap 

du vil bruke.  

 
 
 
 
 
Snu arket 



INNSENDING AV KRAV 
 
For å sende inn krav til forsikringen, må du først opprette en brukerkonto 

 
 Gå inn på følgende webside: http://www.esecutive.com/MyInsurance/ 

 

 Skriv inn e-postadressen din i feltet. 
 

 Velg «No, this is my first time here and I have not yet created a MyInsurance 
account”. 
 

 ”Certificate / Policy #”-feltet må fylles inn helt korrekt med følgende nummer:  
 

755-FKH-11.920.717-1M, 755-FKTR-11.842.788 
 

 Fyll inn etternavn i ”Last Name”-fleltet, alle for- og mellomnavn (slik de er oppgitt i 
passet) i ”First Name”-feltet. Fyll også inn fødselsdato. 

 
Velg service/claims og følg instruksjonene for å legge inn forsikringskravet. 
 
Forsikringskravet bør også sendes inn per e-post til: generali-claims@secutive.com 
 
Husk å melde stjålet reisegods til politiet og legg ved kopi av politirapporten (fortrinnsvis på 
engelsk). 
 
Forholdet kan meldes til politiet i Norge hvis tapet av bagasje inntreffer på slutten av 
AFS-programmet og anmeldelse av forholdet i vertslandet ikke lar seg gjennomføre. Dette 
gjelder også for tap av bagasje under hjemreisen. 
 
NB! Normalt skal forsikringskravet sendes innen én uke. Det er mulig å sende inn 
kravet etter fristen, men man må da begrunne forsinkelsen. 
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