
Forsikringsvilkår 

for 

American Express Reiseforsikring 

Forsikringsgiver: ACE European Group 
Vilkår av 1. september 2007  

American Express Corporate Card 

For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL), i den 
utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene. 

1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER 
Forsikringen omfatter 

 innehaver av gyldig norsk American Express Corporate Card (”kortmedlem”) under forutsetning av at de er
under 80 år på den datoen et eventuelt forsikringstilfelle forekommer, samt

 ektefelle/samboer og ugifte barn under 25 år som bor sammen med kortmedlemmet eller som under
skolegang og førstegangstjeneste midlertidig bor borte fra hjemmet og blir forsørget av kortmedlemmet
(”forsikrede”), samt

 kolleger fra kortmedlemmets firma eller konsulenter som arbeider på oppdrag for kortmedlemmets firma.

For disse personene gjelder forsikringen kun når de reiser sammen med kortmedlemmet.  

Som samboer regnes person som kortmedlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold, og det i  
Folkeregisteret eller tilsvarende register utenfor Norge fremgår at vedkommende har samme bopel som  
Kortmedlemmet. Forsikringen omfatter også reisende på reiser bestilt gjennom gyldig norsk American Express 
Reisekonto. Personer som reiser sammen på en reise betalt med en og samme Reisekonto, er å anse som en 
gruppe i henhold til disse forsikringsvilkår. 

2. HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder for alle reiser av inntil tre måneders varighet utenfor Norge, når hoveddelen (mer enn 

50 %) av billetter og/eller drivstoff (transportkostnadene) for alle forsikrede på reisen er forhåndsbetalt med 

American Express Corporate Card eller Reisekonto.  Ved reiser som varer mer enn tre måneder opphører 

forsikringsdekningen kl. 00.01 på den 91. dag, men trer i kraft igjen for hele returreisen.  Forsikringen trer 
i kraft fra forsikrede forlater sin faste bopel eller kontoradresse (det som skjer sist) og vedvarer frem til 
tilbakekomst til den faste bopel eller kontoradresse (det som skjer først). 

Forsikringen gjelder også for reiser i Norge med de samme begrensninger som for reiser i utlandet.  Det 

forutsettes at reisen medfører minst én natts opphold utenfor bostedskommune, eller at det benyttes fly.  

Dekningen ytes da ikke for pkt. B. 

3. HVILKE DEKNINGER FORSIKRINGEN OMFATTER 

A. Reisegods 

B. Reisesyke (gjelder ikke i Norge) 

C. Reiseulykke 

D. Reiseansvar 

E. Reiseavlysning, reiseavbrudd og reiseforsinkelse  

F. Penger og kredittkort 

G. Merutgifter ved syketransport i Norge 

H. Generelle vilkår 

A. REISEGODS 

1. Reisegodsdekningen omfatter 
1.1 Tap av og skade på reisegods 
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Plutselig og uforutsett tap av eller skade på personlig reisegods/bagasje som forsikrede har med seg på reise, 
med inntil kr 20.000 pr kortmedlem eller til sammen kr 25.000 for en gruppe med forsikrede for reiser belastet 
samme American Express Corporate Card eller belastet en Reisekonto. Enkeltgjenstander og/eller 
tilleggsutstyr til disse erstattes med maksimum kr 10.000 pr gjenstand. 

1.2 Forsinket bagasje 
Utgifter mot originalkvitteringer til innkjøp av nødvendige klær, toalettsaker o.l. med inntil kr 2.000 pr 

kortmedlem inkl familie, dersom ekspedert bagasje er forsinket og ikke kommer frem med forutbestemt 
offentlig transportmiddel.  Utbetaling under dette punktet kommer til fradrag dersom erstatning utbetales etter 
pkt 1.1.  Forsinkelsen må være bekreftet av transportør.  Erstatning under dette punkt utbetales ikke dersom 
forsinkelsen skjer på hjemreisen, og ekspedert bagasjes ankomststed er siste destinasjon med offentlig 
transportmiddel på returreisen.  

2. Reisegodsdekningen omfatter ikke 
- dokumenter og verdipapirer, penger, sjekker, billetter, kredittkort, møbler, flyttegods, motorkjøretøy 

samt tilbehør til disse som verktøy, reservedeler etc, og båter samt tilbehør til disse inkl motor. 
- 
- skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk eller slitasje, heller ikke beskadigelse av koffert, bag, 

ryggsekk e.l hvor transportør er ansvarlig. 

3. Sikkerhetsforskrifter 
For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter : 
- Forsikrede skal - enten selv eller ved hjelp av andre som forsikrede kjenner personlig - holde tilsyn 

med de forsikrede gjenstander. 
- Forsikrede skal bære penger på/med seg eller låse dem inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i 

bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkkel/kode til safe skal være 
forsvarlig oppbevart. 

- Forsikrede skal plassere reisegods som ikke er i bruk under lås.. 
- Forsikrede skal ikke oppbevare gjenstander på tak av bil, sykkels bagasjebrett, båtdekk eller lignende 

etter at kjøretøyet/båten forlates. 
- Forsikrede plikter å sørge for at de forsikrede gjenstander er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert 

for å tåle transport. 
- Forsikrede skal ikke ekspedere kamera-/video-/og datautstyr, mobiltelefon, radio/TV, kontanter, 

smykker, edelstener, edelt metall, skjøre gjenstander eller bedervelige varer. 

4. Forholdsregler ved skade 
Tap under dette punkt skal umiddelbart meldes til politiet eller øverste stedlige myndighet. Original bekreftelse 
på slik melding må vedlegges skademeldingen. 

5. Erstatning 
Erstatning for gjenstander er begrenset til hva tilsvarende gjenstander koster med fradrag for verdiforringelse 
pga slitasje, nedsatt anvendelighet og elde.  Dersom en gjenstand uten verdiforringelse kan repareres, 
beholder forsikrede gjenstanden og ACE betaler reparasjonen.  Kommer tapt gjenstand til rette etter at 
erstatning er betalt, har forsikrede rett til å behold gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake.  Vil han/hun 
ikke det, tilfaller gjenstanden ACE. Oppstår uenighet om verdien av gjenstanden, fastsettes erstatning ved 
skjønn (se generelle vilkår). 

ACE dekker ikke de første kr 150 unntatt ved forsinket bagasje der det ikke beregnes egenandel. 

B. REISESYKE 
(gjelder ikke i Norge) 

1. Reisesykeforsikringen omfatter 
utgifter med opptil kr 25.000.000 som forsikrede påføres under reise i utlandet dersom de rammes av akutt 
sykdom eller ulykkesskade, eller som følge av akutt forverring av kronisk lidelse. (Hjemsendelse er ikke 
underlagt noen øvre beløpsmessig grense.) Utgifter med fradrag av en egenandel på kr 150 dekkes til: 
- lege og tannlegehonorar. 
- sykehusopphold eller pleieutgifter utenfor sykehus. 
- forbindingssaker og medisin, samt nødvendig behandling forordnet av lege. 
- nødvendige transportutgifter i forbindelse med ovennevnte punkter. 
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- ekstrakostnader ved hjemtransport i tilfelle det kreves at behandlingen må foregå i Norge. Hvis det er 
nødvendig med reisefølge, betales også merutgifter for én person. Behandlende lege på stedet 
vurderer nødvendigheten av hjemtransport sammen med Viking Assistances lege 
(24t telefon 22 36 06 25). 

- omkostninger ved dødsfall for transport av avdøde til Norge, samt transport av avdødes reisegods. 

I tillegg til ovennevnte dekkes kr 1.500 pr døgn som forsikrede er innlagt på sykehus grunnet en årsak som er 
dekningsmessig etter dette punkt (B), maksimalt kr 15.000. 

2. Reisesykeforsikringen omfatter ikke 
- utgifter ved svangerskap fra og med 8. måned eller frivillig svangerskapsavbrudd. Likevel dekkes 

utgifter som er en umiddelbar følge av en erstatningsmessig ulykkesskade eller akutt sykdom. . 
- sykdom eller skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende, narkotiske 

eller smertestillende midler. 
- sykdom eller skade som skyldes deltakelse i slagsmål eller forbrytelse. 
- sykdom eller skade som følge av særlig fly- eller sportsrisiko som nevnt under C.2 (siste punkt). 
- selvmord eller forsøk på selvmord, med mindre skadeanmelder sannsynliggjør at dette skyldes akutt 

sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, dog ikke sinnslidelse i 
medisinsk forstand. 

- behandling som ikke er bekreftet som medisinsk nødvendig. 
- medisinsk behandling som den forsikrede har reist ene og alene for å få. 
- medisiner som den forsikrede gikk på før reisen og skal fortsette å ta under reisen. 
- kirurgisk inngrep, medisinsk eller forebyggende behandling som den kvalifiserte medisinske legen 

som behandler den forsikrede mener kan utsettes frem til han/hun er tilbake i Norge. 
- ytterligere reise- og hotellutgifter som pådras men som ikke er godkjent på forhånd. 

C. REISEULYKKE 

1. Reiseulykkesforsikringen omfatter 
Ulykkesskade som rammer forsikrede. Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig, 
uforutsett, ytre begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden. 

Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått en fysisk 
skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 

2. Reiseulykkesforsikringen omfatter ikke 
- ulykkesskade forårsaket av sykdom eller sykelig tilstand. Har sykdom eller sykelig tilstand forverret 

skadens følger, svarer ACE for den del av følgene som er forårsaket av ulykkesskaden. 
- ulykkesskade som skyldes krig, krigslignende forhold, opprør, oppstand eller demonstrasjoner, samt 

kjernefysiske reaksjoner. 
- skade som oppstår som følge av medisinsk behandling, herunder feil under operasjon, eller bruk av 

medikamenter. 
- skade som skyldes påvirkning av narkotika eller andre rusmidler, herunder alkohol. 
- skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur, med mindre forsikrede var utsatt for 

påvirkningen som følge av ulykkesskade som ACE svarer for, eller påvirkningen skyldes nødsituasjon 
som den forsikrede ufrivillig var kommet i. 

- sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (AIDS eller andre HIV-relaterte sykdommer eller tilstander), 
eller Hepatitt B-virus. 

- skade oppstått ved infeksjon eller insektstikk/-bitt. ACE svarer kun for andre infeksjoner når det må 
anses å være på det rene at årsaken til infeksjonen er ulykkesskade. 

- selvmord eller forsøk på selvmord, med mindre skadeanmelder sannsynliggjør at dette skyldes akutt 
sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, dog ikke sinnslidelse i 
medisinsk forstand. 

- flyvning i fly som eies eller leies av kortmedlemmets selskap 
- flyvning i innchartret ikke rutegående lisensiert transportfly leiet inn av en enkelt bedrift/organisasjon 
- ulykke som den/de forsikrede utsettes for som de selv bidrar til ved at de fører kjøretøy med en 

promille som er høyere enn den lovlige grensen i det landet der ulykken skjedde. 
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- terrorisme bortsett fra der ulykken skjer på offentlig transportmiddel som ikke ellers er ekskludert i 
henhold til denne dekningen og der den forsikrede har betalt minst 50% av reisekostnadene med 
American Express Corporate Card eller Reisekonto. 

- ulykker som oppstår som følge av at den forsikrede deltar i manuelt arbeid av ethvert slag. Dette 
gjelder ikke for ledelses-, salgs- eller administrativt arbeid. 

- ulykkesskade oppstått under deltakelse i: 
- profesjonell sport 
- dykking 
- kappritt 
- boksing, bryting, karate og lignende kampsport 
- fjellklatring, hanggliding, paragliding, fallskjermhopping, brettseiling og lignende 
- hastighetsløp og motorsport 
- oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner 
- under flyving som pilot eller kabinpersonell. 

3. Skadeoppgjør - ytelser 
3.1 Dødsfall 

Har ulykkesskaden medført døden innen to år, betales dødsfallserstatning med : 
- kr 800.000 for kortmedlem, kolleger eller konsulenter 
- kr 800.000 for forsikret ektefelle/samboer 
- kr 800.000 for forsikret barn over 16 år 
- kr   30.000 for forsikret barn under 16 år. 
Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade kommer til fradrag. 

Er forsikret person forsvunnet, utbetales erstatning på grunnlag av dødsformodningsdom. 

Dør den forsikrede av annen årsak innen to år etter at ulykkesskaden inntraff betales ikke dødsfallserstatning. 

Dødsfallserstatning utbetales til avdødes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. 

3.2 Varig medisinsk invaliditet 
Har ulykkesskaden innen to år medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales 
invaliditetserstatning.  Ervervsmessig uførhet er ikke omfattet av forsikringen. 

For 100% medisinsk invaliditet utbetales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre 
del av den. 

Dør den forsikrede senere enn to år etter at ulykkesskaden inntraff, betales invaliditetserstatningen forutsatt at 
uttalelse fra medisinsk sakkyndig innhentet av ACE antar at skaden ville ha medført medisinsk livsvarig 
invaliditet. 

Dør den forsikrede som følge av ulykkesskaden innen to år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke 
invaliditetserstatning.  Dersom invaliditetserstatning ikke er utbetalt, betales dødsfallserstatning etter punkt 3.1. 

Forsikringssummer ved 100% varig medisinsk invaliditet er : 
- kr 800.000 for kortmedlem, kolleger eller konsulenter 
- kr 800.000 for forsikret ektefelle/samboer 
- kr 800.000 for forsikret barn over 16 år 
- kr   30.000 for forsikret barn under 16 år. 

3.3 Beregning av invaliditetsgrad 
Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. 

For bestemmelse av graden av varig medisinsk invaliditet benyttes Forskrift om menerstatning ved yrkesskade 
av 21. april 1997, del II og III, men ikke øvrig regelverk. 

I andre tilfeller av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosentsatser som er 
anført i tabellen ovenfor kun skal tjene som veiledning.  Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, 
danner tabellens satser under enhver omstendighet grensen for ACEs erstatningsplikt. 

Erstatningen skal fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. 

American Express Services Europe Limited Branch Norway (NUF), Postboks 229 Sentrum, N-0103 Oslo, Org nr 895 770 612 MVA.
American Express Services Europe Limited er autorisert i Storbritannia av Financial Conduct Authority i henhold til “Payment 
Services Regulations 2009” (referansenummer 415532) for utøvelse av betalingstjenester.



5 

Erstatning for én og samme skade kan ikke overstige 100% selv om flere lemmer eller organer er skadet. 

Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til 
erstatning for invaliditet.  Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende 
fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. 

Tannskader og skade som utelukkende virker vansirende gir ikke rett til invaliditetserstatning. 

Invaliditetsgraden vurderes så snart den kan anses som varig, dog innen to år etter at ulykkesskaden inntraff.  
Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, dog 
ikke lenger enn tre år etter at ulykkesskaden inntraff. 

3.4 Sikkerhetsforskrifter 
Kan det antas at forsikredes tilstand ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede 
uten rimelig grunn nekter å gjennomgå slik behandling, skal det likevel ved fastsettelse av den endelige 
invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring slik behandling kan antas å ville ha medført. 

D. REISEANSVAR 

1. Reiseansvarsforsikringen dekker 

1.1 ACE dekker det rettslige erstatningsansvaret som kortmedlemmet (sikrede) i egenskap av privatperson etter 
gjeldende rett kan pådra seg for skade på annen person eller annens ting.  
Med skade menes skade på person eller ting. 
- Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er påført person 
- Tingsskade anses inntruffet dersom løsøre eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade 

1.2 ACE samlede erstatningsplikt for en og samme reise er kr 6 000 000,-. 

2. Reiseansvarsforsikringen dekker ikke 

- død eller fysisk skade på kortmedlemmet, medlemmer av kortmedlemmets familie eller person ansatt i 
kortmedlemmets tjeneste, 

- eiendeler tilhørende kortmedlemmet eller eiendeler som kortmedlemmet eller medlem av 
kortmedlemmets familie eller person ansatt av kortmedlemmet er ansvarlig for, 

- ansvar som kortmedlemmet påtar seg i henhold til kontrakt eller avtale som ikke ville ha oppstått 
rettmessig om avtalen ikke hadde eksistert, 

- ansvar som oppstår som følge av at kortmedlemmet eller medlem av kortmedlemmets familie eier eller 
bruker: fly, kjøretøy trukket av hest, motoriserte eller mekanisk fremdrevne eller tauede kjøretøy, båter 
(bortsett fra robåter, flatbunnede båter og kanoer), jetski, jetsykler, snøscooter, dyr (bortsett fra hester, 
hunder eller katter som holdes som husdyr) eller skytevåpen. 

- Ethvert ansvar som oppstår som følge av kortmedlemmets eller et medlem av kortmedlemmets 
families yrke, profesjon, arbeid eller levering av varer eller tjenester. 

- Ytelsene under forsikringen i henhold til denne polisen utgjør et tillegg til, men ikke en erstatning for 
annen forsikring som også dekker de samme ytelsene. Dette gjelder også forsikringspoliser som 
erklærer at dekningen som ytes er subsidiær til annen dekning. Utbetaling fra forsikringsgiverens side 
vil kun skje i den grad beløpene ikke er dekket under annen forsikring. Du står fritt når det gjelder 
hvilken forsikringsgiver som skal kontaktes. Ved å kontakte ACE avtaler kortmedlemmet å informere 
ACE om eventuell annen forsikringsdekning og å søke utbetaling fra slik annen forsikringsgiver. 

- Utilsiktet skade eller tap som ikke er forårsaket av kortmedlemmets uaktsomhet. 

- Eventuelt ansvar som kortmedlemmet måtte ha som arbeidsgiver til person som er ansatt av 
kortmedlemmet eller medlem av kortmedlemmets familie i yrke, forretningsvirksomhet eller profesjon. 
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E. REISEAVLYSNING, REISEFORSINKELSE OG REISEAVBRUDD 

1. Dekningen omfatter 
Avlysning eller avbrudd 

1.1 Kortmedlemmets rimelige tilleggsutgifter til/fra den geografiske destinasjonen og opphold, med inntil kr 15.000 
ved avlysning eller avbrudd av reisen. Utgifter må dokumenteres med originalbilag. For grupper med 
forsikringstakere som reiser under samme American Express Corporate Card eller Reisekonto bestilling er 
maksimumsbeløpet til sammen kr 30.000. 

Dette punkt gjelder kun 

 ved død eller skade/sykdom hos kortmedlem eller dennes medreisende, eller hos deres nærmeste familie.

 død eller alvorlig ulykkesskade/sykdom for medreisende forretningskollega eller den person
kortmedlemmet skulle ha møte med, eller disse personers nærmeste familie, når formålet med reisen
dermed bortfaller.

Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, søsken, 
svoger/svigerinne, svigerforeldre og -barn. 

Gyldig avlysning eller avbrudd skal dokumenteres av lege. 

1.2 Forsinket avgang (del 1) 
Kortmedlemmets rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt reiserute eller forhåndsbetalt 
opphold med inntil kr 10.000. 

Dette punkt gjelder ved kortmedlemmets egen sykdom eller ulykkesskade, og skal dokumenteres av lege. 

Dette punkt gjelder også dersom fly, skip eller annet transportmiddel som kortmedlemmet har forhåndsbetalt 
reise med, blir kansellert eller forsinket grunnet streik, kriminell handling, værhindringer, teknisk feil, eller andre 
ikke kontrollerbare hindringer. 

1.3 Forsinket avgang (del 2) 
Kortmedlemmets rimelige og dokumenterte ekstrautgifter med inntil kr 1.500 til innkjøp av nødvendig mat og 
drikke når reisen eller ferien er forsinket med minst seks timer. 

Eventuell nødvendig overnatting på grunn av forsinkelsen dekkes under samme erstatningssum, dersom 
transportør ikke dekker dette. 

Dette punkt gjelder dersom fly, skip eller annet transportmiddel som kortmedlemmet har forhåndsbetalt reise 
med, blir kansellert eller forsinket grunnet streik, kriminell handling, værhindringer, tekniske feil, eller andre ikke 
kontrollerbare hindringer. 

1.4 Erstatning av arbeidstaker 
Rimelig ytterligere reise til/fra den geografiske destinasjonen samt utgifter til overnatting som pådras av 
erstatningsarbeidstaker med opptil kr 10.000 som følge av avlysning eller avbrudd av forretningsreisen til 
kortmedlemmet, arbeidskollega eller konsulent som arbeider sammen med kortmedlemmet. Slik erstatning skal 
skje innen 14 dager etter avlysning eller avbrudd (del E 1.1). 

2. Dekningen omfatter ikke 
- utgifter som pådras grunnet forhold som var kjent eller som med rimelighet kunne forutsees av 

kortmedlemmet ved bestilling eller betaling av reisen eller oppholdet. 
- utgifter som dekkes av reisearrangør, trafikkselskap, hotell e.l. 
- komplikasjoner ved graviditet som oppstår når reisen avsluttes innen én måned før forventet fødedato 

eller når reisen har skjedd mot legens råd. 

F. PENGER OG KREDITTKORT 
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1. Dekning og sikkerhetsforskrifter 
Dekningen omfatter penger uansett valuta, sjekker, billetter og kredittkort som kortmedlem eller forsikret 
medreisende blir frastjålet i løpet av de siste 72 timer før en forhåndsbetalt reise starter eller under reisen, med 
inntil kr 12.000. 

Sikrede skal bære penger, sjekker, kort og billetter på/med seg eller låse dem inn i fastmontert  
safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkkel/kode til 
safe skal være forsvarlig oppbevart. 

Penger, sjekker, kort eller billetter som oppbevares i bil skal oppbevares i separat låst bagasjerom eller låst 
hanskerom. 

2. Dekningen omfatter ikke 
- gjenglemte, henlagte eller mistede penger, sjekker, kort eller billetter. 
- tap av ugyldig kredittkort. 
- tyveri fra bil, så sant gjenstandene ikke var oppbevart i separat, låst bagasjerom eller låst hanskerom. 
- tap som oppstår ved konfiskasjon eller nedgang i verdi. 

3. Forholdsregler ved tap 
Tap under dette punkt skal umiddelbart meldes til politiet eller øverste stedlige myndighet. Original bekreftelse 
på slik melding må vedlegges skademeldingen. 

4. Skadeoppgjør 
Ved skadeoppgjør trekkes det en egenandel på kr 150 med mindre det ved samme skadetilfelle også er 
foretatt utbetaling under pkt. A og det er trukket egenandel av dette oppgjøret. 

G. MERUTGIFTER VED SYKETRANSPORT I NORGE 

1. Dekningen omfatter 
- utgifter til syketransport for kortmedlem, kolleger eller konsulenter, forsikret ektefelle/samboer og barn 

ved ulykkesskade eller alvorlig sykdom. 
- utgifter til syketransport inklusive én ledsager ved transport til hjemstedet for  viderebehandling. 
- utgifter til transport av avdøde til hjemstedet, samt transport av avdødes reisegods. 

2. Forholdsregler ved skade 
Nødvendigheten av utgiftene til syketransport må dokumenteres med behandlende leges skriftlige bekreftelse. 

3. Erstatning 
Utbetalinger fra offentlige trygdeordninger går til fradrag i erstatningsutbetalingen. 

4. Skadeoppgjør 
Ved skadeoppgjør trekkes det en egenandel på kr 150 pr tilfelle ved dekning av syketransport.  

H. GENERELLE VILKÅR 

De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle 
vilkår eller i forsikringsbeviset. 

1. Særlige begrensninger i ACEs erstatningsplikt 
ACE svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket eller 
står i sammenheng med  
- kjernefysiske reaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 
- radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprengelementer. 
- faktisk, påstått eller truet uttømming, spredning, lekkasje, migrasjon, utstrømning, utslipp av eller 

eksponering for skadelige biologiske, kjemiske, kjernefysiske eller radioaktive materialer, gasser, 
stoffer eller forurensninger. 

- beruselse eller forgiftning gjennom nytelsesmidler, narkotika, eller andre lignende giftstoffer. 
- deltakelse i slagsmål, bortsett fra lovlig forsvar, eller forbrytelse. 

Økonomisk følgeskade er ikke dekket, med mindre dette er uttrykkelig nevnt i vilkårene. 
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2. Forsettlighet eller grov uaktsomhet 
Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, erstatter ikke ACE skaden. Har forsikrede grovt uaktsomt 
fremkalt forsikringstilfellet, kan ACEs ansvar settes ned eller falle bort. 

Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om forsikrede var i selvforskyldt rus, og 
forholdene ellers (jfr FAL § 4-8 og 13-9). 

ACE er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden 
av sin handling. 

3 Krigsrisiko 
ACE svarer ikke for tap eller skade forårsaket av krig eller krigslignende tilstand. 

Forsikringens gyldighet er under enhver omstendighet begrenset til 14 dager fra det tidspunkt ACE har bestemt 
at et område skal omfattes av krigsrisikobestemmelsen, og er betinget av at forsikrede oppholder seg i det 
rammede området når krigsklausulen blir gjort gjeldende.   
Ikke i noe tilfelle svarer ACE for krigsrisiko ved utbrudd av krig, enten krig er erklært eller ikke, mellom stater 
hvor den ene eller flere parter besitter atomvåpen. 

4. Melding om forsikringstilfelle 
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot ACE uten ugrunnet opphold melde fra 
til selskapet (jfr. FAL §§ 4-10 og 13-11). 

Ved forsettlig eller grov uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan ACEs ansvar overfor vedkommende settes 
ned eller falle bort (jfr. FAL §§ 4-10 og 13-11). 

Under enhver omstendighet bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til ACE innen ett år etter at 
den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet (jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5). 

5. Forsikredes plikter ved skadetilfelle 
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle skal inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal 
forsikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham for å avverge eller begrense tapet (jfr. FAL § 4-10). 

Må forsikrede forstå at ACE kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal forsikrede gjøre det som er 
nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta sine interesser. 

6. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør 
Den som fremsetter krav mot ACE skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for 
ham eller henne og som ACE trenger for å kunne ta stilling til kravet (jfr. FAL §§ 8-1 og 18-1). 

Forsikrede skal sammen med skademeldingen dokumentere gyldig American Express Corporate Card eller 
Reisekonto og at billetter og/eller drivstoff er betalt med American Express Corporate Card eller Reisekonto. I 
dokumentasjonen må det fremgå hvilke personer som har reist sammen med kortmedlemmet. 

Ved kriminelle handlinger skal politirapport i original vedlegges. Ved tap/skade av annen art skal bekreftelse på 
melding til nærmeste myndighet vedlegges. 

7. Overtredelse av sikkerhetsforskrift 
Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til 
skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om ACE skal betale noe og i tilfelle hvor meget (jfr. FAL § 4-8). 

8. Skjønn 
Foreligger det grunnlag for å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om 
fremgangsmåten: 

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer.  Hver av partene velger en skjønnsmann.  Hvis noen av 
partene ønsker det, kan han velge særkilt skjønnsmann for bestemte forhold.  Har den ene av partene skriftlig 
underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi 
meddelelse om hvem han velger.  For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann.  Hvis noen av partene 
forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted, og utenfor den kommune hvor 
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forsikringstilfellet er inntruffet.  Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne 
av  tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas.  Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes 
denne på samme måte.  Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de 
anser nødvendige.  De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene.  De to skjønnsmenn foretar 
verdsettelse uten at oppmannen tilkalles.  Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler 
avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om.  Blir oppmannen tilkalt, beregnes 
erstatningen på grunnlag av dennes skjønn.  Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to 
skjønnsmenns ansettelser vil medføre.  Partene betaler hver sin skjønnsmann.  Honorar til oppmann og 
eventuelle andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver.  Skjønnets verdsettelse er 
bindende for begge parter. 

9. Renter 
Forsikrede kan kreve renter i henhold til FAL §§ 8-4 eller 18-4. 

10. Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot ACE taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre
forsikringsavtaler med ACE i anledning den samme hendelse, og ACE kan si opp enhver forsikringsavtale med
ham, jfr FAL §§ 4-2 og 8-1, eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.

11. Lovmessig rente
Forsikringsavtalen omfatter kun lovmessig rente som kan verdsettes i penger.

12. Nemndbehandling
Forsikrede har ved skadesaker anledning til å fremme saken for nemndbehandling.  For informasjon, kontakt
ACE eller Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.  Telefon 23 13 19 60.

Forsikringsgiver for American Express Reiseforsikring, 
American Express Corporate Card er: 
ACE European Group 
Postboks 6926 St. Olavs plass 
N - 0130 OSLO 
Telefon 23 31 54 40.    
Telefax  23 31 54 41 
E-post: 
kundeservice@acegroup.com. 
aceskadeavd@acegroup.com 
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