
REISEGODSFORSIKRING 

Denne forsikringe er tegnet hos forsikringsselskapet Generali Vorsicherung (via Global 
Secutive). 

Reisegodsforsikringen dekker tap av eiendeler på reisen til/fra vertslandet, på reiser under 
AFS-programmet, samt all ferdsel utenfor vertsfamiliens hjem. Dette gjelder personlige 
eiendeler som f.eks. klær.  
Det er dekning for inntil EUR 1.500,- med en egenandel på EUR 100,-. 

MERK: Du er selv ansvarlig for å sende inn eventuelle krav til forsikringen. Om du selv 
mister reisegods, er erstatning begrenset til 10 % av gjenstandens verdi. 

For mer informasjon, se vedlegg 3 og 4. 

Viktige merknader: 

 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.

 Tap av eiendeler i vertsfamiliens hjem dekkes ikke av bagasjeforsikringen, men vi
har tegnet enn innboforsikring hos If forsikring som gjelder i slike saker.

 Vi gjør oppmerksom på at forsikringen blant annet ikke dekker kontanter, billetter,
dokumenter, mobiltelefon eller Laptop og datautstyr.

NB!  
Det er viktig skademelding sendes til Global Secutive så raskt som mulig – innen én uke. 
Det er mulig å sende inn kravet etter fristen, men man må da begrunne forsinkelsen 

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.

Legg 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. 
. 
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