Reiseforsikring- råd til reisen
Kontanter / smykker

•
•
•

•

Ta med et minimum av kontanter. Benytt i stedet kredittkort .
Benytt safe der det er mulig - enten på hotellrom / leilighet eller i hotellets resepsjon.
Tyverier er utbredt - også fra hotellrom.
Ikke oppbevar lommeboken i baklomma eller i ytterlomme på ryggsekk / veske. Benytt
spesielle enheter hvor du kan oppbevare verdiene dine på kroppen. Disse tåler ofte også
vann noe som gjør at du kan bade med dem. Ikke la verdigjenstander ligge igjen på
badestranden mens du tar en dukkert. Er dere flere - la alltid en person være igjen.
Spre risikoen - ikke oppbevar alle verdiene dine på ett sted. Plasser kontanter ulike steder
- benytt gjerne en egen pung hvor du har småpenger. Dermed unnlater du å vise hele din
formue. Ikke gjør deg avhengig av ett betalingsmiddel - ta med flere kredittkort og ikke
oppbevar alle kortene i samme lommebok.

Oppbevaring

•

•

Biler med bagasje er svært tyveriutsatt. Særlig i de større byene. Ta derfor med deg
bagasjen inn hvor du overnatter. La i alle fall gjenstander ikke være synlig i bilen. Også på
dagtid bør du være forsiktig med å oppbevare verdier i bilen din. Bær med deg verdi- og
tyveriutsatte gjenstander.
Ikke plasser verdi- og tyveriutsatte gjenstander i bagasje du har til hensikt å ekspedere.
Mange kofferter blir sjekket for denne type gjenstander og tyveri fra ekspedert bagasje er
utbredt. ( Dekkes ikke av forsikring ref.sikkerhetsforskrift vilkår.)

--- noen flere råd til reisen
Vær oppmerksom

•
•

Unngå å ha synlige verdier på deg. Dyre smykker rundt halsen, armbånd etc utsetter deg
for større tyverifare. Foto- og videokamera er kanskje ikke nødvendig å bære rundt halsen
hele tiden?
Generelt er det særlig viktig å være oppmerksom på steder som flyplasser, buss- og
togstasjoner, t-bane / metro, markeder, basarer etc. Ikke forlat eiendelene dine - selv om
det bare er for å sjekke tidtabeller. La alltid én i reisefølget se til din bagasje.

Reduser risiko for sykdom

•

•

Mang en ferie er blitt ødelagt av turistmage / mageonde. Vær grundig med hygiene - vask
alltid hendene før måltider for å unngå å overføre bakterier til maten. Drikk kun flaskevann
og unngå isbiter. Frukt og grønnsaker bør alltid vaskes grundig før du spiser det. Spis kun
stekt eller kokt mat og unngå rå fisk / kjøtt - selv om dette kan være en lokal kulinarisk
opplevelse! Dersom uhellet er ute - drikk rikelig med vann og sørg for å få salt. Det binder
væsken i kroppen
Før du reiser bør du sjekke om det kan være fornuftig å vaksinere seg. Ofte vil et
vaksinasjonsprogram gå over noe tid - vær derfor tidlig ute.

Trygg på reise
Tryg har utviklet en egen reise app som
kan lastes ned fra app store
Søk på www.tryg.no
Du behøver ikke ha reiseforsikring i
Tryg for å laste ned reise-appen.
http://www.tryg.no/forsikringer/reiseforsikring/trygg-paa-reise/index.html

Du får råd og veiledning ved f.eks.
Mistet bagasje eller pass
Sykdom
Bil i utlandet og leiebil
Tyveri
Behov for å finne ambassade eller politi
Bestille veihjelp ved hjelp av GPS
Melde skade
Hente data om bilen fra motorvognregisteret
Se hvor bilen er parkert

Til slutt: GOD TUR!

