
Alle deltakere på AFS sine programmer har en omfattende helseforsikring. Forsikrin-
gen gjelder alle deltakere fra avreise i hjemlandet og så lenge man er deltaker på 
programmet. Forsikringen gjelder i hele verden med unntak av ens eget hjemland. 

AFSer og foresatte har mottatt detaljert informasjon om forsikringen. Det er fore-
sattes ansvar å forsikre deltakeren for medisinske utgifter som ikke blir dekket gjen-
nom denne forsikringen. 

Medical ID-cards
Alle elever får utdelt et forsikringsbevis – «Medical ID-card» - med kontaktinformas-
jon til en døgnåpen sentral som lege/sykehus kan ringe for å få bekreftet at deltak-
eren er forsikret. Dette vil bli delt ut ved ankomst til Norge.

Forsikringen består av 2 deler: 
Helseforsikringen er lik for alle deltakere på alle AFS-program og består av to deler: 
AFS Medical Plan (Europ Assistance S.A. Irish Branch) og AFS Additional Benefits 
(Berkely Accident and Health)

AFS Medical Plan: 
• Medical Expense – up to $500,000
Medisinske utgifter i forbindelse med akutt sykdom eller ulykkesskade i løpet av
året

• Emergency evacuation – up to $1,000,000
Evakuering/hjemtransport ved akutt sykdom

• Repatriation Expenses – up to $100,000
Hjemtransport ved dødsfall
AFS Additional Benefits:
• Accidental Death and Dismemberment – up to $10,000
Erstatning ved amputasjon, koma, lammelser og dødsfall forårsaket av ulykke

• Emergency Dental – up to $500
Akutt tannbehandling

• Reunion Benefit – up to $5,000
Transport og opphold for familiemedlem ved innleggelse på sykehus i over 24 timer
(sammenhengende) og ved anbefaling fra lege

• Trip Interruption Benefit – up to $ 5,000
Hjemreise ved livstruende sykdom/død i nær familie (foreldre, søsken og besteforel-
dre)
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Helseforsikring • «Tail» Medical Insurance– up to $100,000
Ekstra behandlingsutgifter etter ulykkesskade i inntil 1 år etter at man har kommet
hjem igjen

• Permanent Total Disability Insurance – up to $100,000
Erstatning ved fullstendig og varig invaliditet som skyldes ulykke i løpet av AFS-op-
pholdet. Permanent Total Disability Insurance er samordnet med «Tail» Medical Insur-
ance, slik at den samlede utbetalingen ikke vil overstige USD 100.000,-.

• Bereavement and Trauma Counseling Benefit – up to 10 sessions at a maximum
of $ 150 per session

Krise– og sorghjelp for deltaker og/eller pårørende

Utgifter som ikke dekkes av AFS sine forsikringer
Ikke alle medisinske utgifter dekkes av Medical Plan. Dette gjelder spesielt utgifter 
som en deltaker kan forvente, velge eller kontrollere, og utgifter som ikke anses å 
være medisinsk nødvendige. 

Noen viktige unntak:  

• Rutinemessig øyebehandling (undersøkelser, briller, kontaktlinser), utenom hvis
årsak er ulykke

• Tannlegebehandling, utenom hvis årsak er ulykke

• Rutinemessige legeundersøkelser

• Kosmetisk eller valgfri kirurgi. Operasjoner som kan vente til etter programslutt
dekkes ikke

• Legeundersøkelser i forbindelse med deltakelse i idrett

• Vaksinering

• «Pre-existing conditions». En tilstand som eksisterte på forhånd defineres som en
tilstand hvor deltakeren har søkt behandling eller behandling er gitt innen et tidsrom
på 18 måneder før avreise til vertslandet, og oppfølging av kroniske lidelser/
sykdommer (her er det noen unntak som likevel dekkes, se side 11 i vedlegg 1 -
«Medical Pamphlet» for mer informasjon)

• Prevensjonsmidler og utgifter knyttet til graviditet, fødsel og abort

For full liste over unntak, se Medical Pamphlet som ligger på intranettet “AFS-rom-
met”. OBS! Medical Plan og Additional Benefits har ulike vilkår og unntak som spesi-
fisert i Medical Pamphlet.
Merk! Ta kontakt med AFS-kontoret ved behov for behandling som ikke dekkes.
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Reiser under oppholdet i vertslandet
Ved reiser som ikke er arrangert av AFS Norge, som ikke er i regi av skolen, korps, 
idrettslag og lignende, eller ikke foregår sammen med vertsfamilien, vil foreldrene 
i hjemlandet bli spurt om å undertegne et skjema for uavhengige reiser - «Program 
Waiver for Independent Travel». Det juridiske ansvaret for deltakeren ligger da hos 
foresatte, men forsikringen vil fortsatt gjelde.

Høyrisiko-/ekstremsport
I løpet av AFS-året vil deltakerne få mulighet til å delta i ulike aktiviteter gjennom AFS 
eller privat. En del aktiviteter krever spesiell tillatelse fra foresatte, da det i enkelte til-
feller kan være en viss risiko forbundet med aktiviteten. Derfor har AFS International 
utarbeidet en såkalt «Host Country Activity Waiver», som AFSerens foresatte har fylt 
ut og skrevet under før programstart. Denne vil gjelde for hele året, og innebærer at 
om det er spesielle aktiviteter de IKKE vil at deres sønn/datter skal delta i, får vi  
beskjed om det og videreformidler det til vertsfamiliene. Forsikringen gjelder også 
ved slike aktiviteter. 

Merk: Fallskjermhopping, hanggliding og paragliding er ikke dekket av AFS’ forsikring-
er. Ved flyvning (også som passasjer) av småfly eller privatfly må AFS alltid kontaktes.

Viktig!

• Kontakt alltid AFS-kontoret ved sykdom eller ulykke. Se kontaktinformasjon på
siste side.

• AFS-kontoret har det endelige ansvaret for utvekslingselevens ve og vel under
oppholdet i Norge, og vil informere AFS i hjemlandet ved behov.

• Dersom man må legge ut for medisinske utgifter, er det viktig å ta vare på alle
kvitteringer for å kunne få utlegget refundert. Refusjonsskjemaet, med
kvitteringer,  må sendes til AFS Norge innen 30 dager.
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