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STUDENTFORSIKRINGEN
God og rimelig studentforsikring til
deg som student
Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle
skje. Blir man ufør som student, ender man fort opp som
tilnærmet minstepensjonist. Da Stortinget vedtok ny
arbeidsmiljølov, tok man studenter ut fra lovens
bestemmelser. I tillegg til dette viser undersøkelser at
norske studenter er dårlig forsikret. Norsk studentorganisasjon
(NSO) har derfor opprettet en kollektiv studentforsikring for
deg som student.
Gjennom at NSO representerer over 200 000 studenter har
vi fremforhandlet et tilbud med gode betingelser. Forsikringstilbudet er skreddersydd studenters behov og økonomiske
situasjon om uhellet er ute. Tilbudet omfatter livs- og
uføreforsikring med forskjellige forsikringssummer, samt en
studentforsikringspakke bestående av ulykke-, reise- og
innbodekning.Vi arbeider nasjonalt for at studentenes
rettigheter i Norge skal bli bedre. Forsikringstilbudet vi
tilbyr gir en tryggere hverdag for deg som student!

Reiseforsikring
Studentforsikringen

Innboforsikring
Ulykkesforsikring

Studentforsikringen er en skreddersydd forsikringspakke for studenter
og omfatter reise-, innbo-, og ulykkesforsikring. Sammenlignet med
lignende forsikringspakker, er denne blant de billigste og beste i markedet.
Studentforsikringen kan tegnes som singeldekning eller familiedekning som også dekker ektefelle/samboer/partner og barn med
samme bostedsadresse som forsikrede.
Pris studentforsikringen
Alternativ
Pris

Single

Familie

kr 1 295

kr 1 896

Forsikringen gjelder for
Med vennlig hilsen
Jonas Ohlgren Østvik,
Velferds- og likestillingsansvarlig
2013/2014

•

Singledekningen gjelder for hovedforsikrede.

•

Familiedekningen gjelder for hovedforsikrede, ektefelle/samboer 		
samt barn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året
de fyller 20 år.
Forsikringen leveres av Gouda Reiseforsikring - en del av Gjensidige-gruppen
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Reiseforsikringen

Studentforsikringen kjøper du på www.student.no

Fordeler med reiseforsikringen
• Dekker reiser med varighet på inntil 60 dager i hele verden.
• Ingen krav til overnatting.
• Dekker studenten på studiestedet.
Dette er normalt ikke dekket på individuelle forsikringer.
Hoveddekningene er:

Singel

Familie

Reisesyke

Ubegrenset

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Ubegrenset

20 000

40 000

2 000

5 000

Sykeledsagelse / tilkallelse

Ubegrenset

Ubegrenset

Hjemkallelse

Ubegrenset

Ubegrenset

Reisegods
Forsinket bagasje

Reiseavbrudd
Privatansvar
Rettshjelp utenfor Norge

20 000

40 000

3 000 000

3 000 000

25 000

25 000

Innhenting av reiserute

10 000

20 000

Evakuering

20 000

20 000

Avbestillingsforsikring

20 000

50 000

Egenandel: Kr 500 på reisegods og kr 1 000 på avbestilling.
Annen egenandel kan forekomme.

3

Innboforsikringen
Hvor forsikringen gjelder
Innboforsikringen gjelder på din bostedsadresse, uavhengig om du er folkeregistrert et annet sted, men har du familiedekning er det viktig at du og
ektefelle/samboer har samme folkeregistrert adresse for at begge skal være dekket.
Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker tap og skade på ditt private innbo og løsøre.
Med innbo og løsøre menes alle løse gjenstander man normalt tar med ved flytting.

Hoveddekningene er:

Singel

Familie

Brann, lynnedslag og eksplosjon

200 000

500 000

Vannskade

200 000

500 000

Tyveri og hærverk

200 000

500 000

Utgifter til opphold utenfor hjemmet etter skade

40 000

40 000

Matvarer i fryser

10 000

10 000

Tyveri / hærverk i egen bod/garasje

25 000

25 000

Penger / verdipapirer

10 000

10 000

5 000

5 000

Tyveri av PC og datautstyr

Tyveri av sykkel

10 000

10 000

Ting på privat uteareal

10 000

10 000

Rekonstruksjon av notater, data etc
Rettslig erstatningsansvar i Norge
Rettshjelp
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10 000

10 000

3 000 000

3 000 000

80 000

80 000

Egenandel: Standard egenandel kr 3 000,
kr 2 000 på sykkel.
Annen egenandel kan forekomme.

Ulykkesforsikring
Hva forsikringen dekker

Singel

Medisinsk invaliditet

Familie

Hovedforsikrede

Hovedforsikrede

Ektefelle/ Samboer

Barn

750 000

750 000

750 000

250 000

Ulykkesdødsfall

50 000

50 000

50 000

25 000

Behandlingsutgifter

25 000

25 000

25 000

25 000

3 000

3000

3 000

0

Bruddskade

Medisinsk invaliditet
Ulykkesforsikringen gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet vil erstatningens størrelse følge invaliditetsgraden.
Forsikringen gir utbetaling allerede fra fra 1 % varig medisinsk invaliditet.
Ulykkesdødsfall
Om dødsfall er en direkte følge av ulykke, vil erstatning være kr 50 000 for hovedforsikrede og medforsikret ektefelle/samboer/partner.
For barn inntil 15 år er forsikringssummen ved død kr 25 000.
Behandlingsutgifter
Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, som ikke dekkes fra annet hold.
Dette gjelder utgifter til behandling av skaden, innen to år fra skadedato. Behandlingsutgiftene dekkes med inntil kr 25 000.
Bruddskade
Det utbetales en engangserstatning på kr 3 000 dersom hovedforsikrede eller forsikret ektefelle/samboer/partner som følge av ulykke får brudd i form
av fraktur.
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LIVS- OG UFØREFORSIKRING
Livsforsikring
Livs– og uføreforsikring
Uføreforsikring

Livs- og uføreforsikringene består av 2 selvstendige produkter.
Disse kan velges uavhengig av hverandre, og du kan velge mellom
2 alternative forsikringssummer.
Hvorfor livsforsikring?
For studenter med forsørgeransvar vil det være viktig å sikre familiens
økonomiske situasjon ved bortgang. De etterlatte kan havne i en
vanskelig situasjon uten avdødes inntektsbidrag.
		
Priser livsforsikring
Livsforsikring

Kr 500 000

Kr 1 000 000

Pris t.om. 30 år

Kr 270

Kr 540

Pris 31 - 39 år

Kr 324

Kr 648

Pris 40 - 70 år

Kr 389

Kr 778

Erstatning ved livsforsikring
Engangsutbetaling ved den forsikredes død. Gjelder dødsfall uansett
årsak. Forsikringene gjelder hele døgnet, både i studie/arbeid og fritid.

Hvorfor uføreforsikring?
I dag er det ca 10 000 uføre mellom 18-30 år. De fleste studenter som
blir uføre i studietiden vil bli tilnærmet minstepensjonister.
De fleste studenter er unge med svært kort opptjeningstid og lav lønn.
Uførepensjonen fra Folketrygden vil gi en årlig utbetaling på brutto kr
158 432 eller kr 13 203 per måned. Hvis man er under 26 år og for øvrig
oppfyller kravene, vil det kunne utbetales en tilleggspensjon sammen
med uførepensjonen.
Priser uføreforsikring
Uføreforsikring

Kr 500 000

Kr 1 000 000

Pris t.om. 30 år

Kr 600

Kr 1 200

Pris 31 - 39 år

Kr 840

Kr 1 680

Pris 40 - 60 år

Kr 1 008

Kr 2 016

Erstatning ved uføreforsikring
Engangsutbetaling av hele forsikringssummen dersom den forsikrede
innvilges minst 50 % varig uførepensjon fra Folketrygden på grunn av
sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.
Forsikringen leveres av ACE
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utenfor organsiert undervisning. Uten uførforsikring kan man
risikere å måtte leve på minstepensjon livet ut.
– Det er veldig få studenter som har uføreforsikring, i tillegg til at
de ikke har noe arbeidsforhold som sikrer dem. Dette gjør at om
man skulle bli 100 prosent ufør kan man risikere å måtte leve på
mistepensjon resten av livet, forteller Vidar Korsberg Dalsbø,
kommunikasjonsrådgiver i DNB Nor til Studvest.
Han mener at studenter bør bli mer bevisste på viktigheten av å
ha en uføreforsikring.

Flere unge blir uføre
Studenter står utenfor arbeidsmiljøloven, og du er ikke
dekket hvis du blir utsatt fo en ulykke utenfor organisert
undervisning.
(Artikkelen er hentet fra StudentTorget.no):
Stadig flere unge mennesker blir uføre. Ifølge statistikk fra Nav
har tallet på uføre mennesker mellom 18 og 29 år økt med 7,7
prosent i løpet av det siste året. Hvis du er student og du skulle bli
ufør er det stor sannsynlighet for at du vil stille dårlig økonomisk
sett, skriver Studvest.
Som student er du ikke beskyttet av Arbeidsmiljøloven. Du er
heller ikke dekket for ulykkeshendelser som skjer på studiestedet

– Det å bli ufør er noe som plutselig kan skje, og er du først blitt
ufør får man ikke tegnet en forsikring. Derfor bør man stille seg
spørsmålet; hvis jeg blir ufør i morgen, hva sitter jeg igjen med?
Skaffer man seg forsikring mottar man en ekstra inntekt enten du
er ufør for en periode eller resten av livet, sier Korsberg.
Velferds- og likestillingsansvarlig ved Norsk Studentorganisasjon
(NSO), Mari Berdal Djupvik, mener det bør komme en lovendring
slik at studentene blir bedre beskyttet.
Studenter står mellom to lover, de har ingen sikkerhet i arbeidsmiljøloven, og det står ingenting i universitets- og høyskoleloven.
NSO sitter i en samarbeidskomité med Kunnskapsepartementet
for på om man kan få til en lovendring, men man har ikke kommet
frem til noe konkret enda, forklarer Djupvik.
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Forsikringskontoret – ditt kontaktpunkt
For mer informasjon og bestilling:

www.student.no
E-post: forsikring@student.no
Telefon: 23 11 35 86

Studentforsikring
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Kortversjonen
Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle
detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og
avtalen mellom NSO og det aktuelle selskap som legges til grunn.
Det taes forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren.
Fullstendige vilkår finner du på www.student.no

