Informasjon fra Europeiske Reiseforsikring
Jeg er student i utlandet. Skal jeg reise hjem?
•

•

•
•

Vi har stor forståelse for at norske studenter i utlandet ønsker å fullføre det påbegynte studieåret og
eksamen. Vi i Europeiske forholder oss til UDs reiseråd, som baseres på at norske borgere skal være
trygge. Vi dekker derfor merutgifter til hjemreise som du ikke får dekket av flyselskapet eller
reisearrangør.
Hvis du velger å ikke reise hjem, men bli på studiestedet, vil forsikringen være gyldig, med unntak av
kostnader knyttet til koronaviruset. Det er imidlertid svært viktig å presisere at ulike lokale
myndigheter vil i pressede situasjoner prioritere egne borgere. Det betyr at i tiden fremover kan
Europeiske ikke garantere for behandling på sykehus eller syketransport dersom noe annet skulle
skje med deg.
En må selv gjøre en helhetlig vurdering om man vil bli eller reise hjem, ut ifra om man kan være i en
risikogruppe eller ikke, og hvilket land man befinner seg i.
Les UDs informasjon om Korona og utenlandsstudenter og ta kontakt med ambassaden/
utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand.
Jeg er student i utlandet og ønsker å evakuere hjem nå
Vi dekker merutgifter til hjemreisen som du ikke får dekket av flyselskapet eller reisearrangøren. Hvis
du har en hjemreisebillett som ble betalt før 14. mars, dekker vi merutgifter til ombooking av
forhåndsbetalt hjemreise. Ta først kontakt med ditt fly- eller reiseselskap for å ombooke hjemreisen.
Dersom du ikke har en hjemreisebillett kjøpt før 14. mars, vil vi dekke mellomlegget for hva en
normal hjemreisebillett ville kostet og hva den koster nå.
Dette dekker ikke reiseforsikringen: Returreise tilbake til studiestedet, ekstrautgifter til bagasje på
flyet, husleie, strøm og andre boutgifter, og kompensasjon for tapt studietid på grunn av evakuering.

Kontakt info til Europeiske: Hilde Øverby

tlf. 959 97 300 Email: hilde.overby@if.no

Har dere ytterligere spørsmål ber jeg dere kontakte undertegnede, eller deres distriktsansvarlige.

Best regards,
Med vennlig hilsen,
Rolf Thingvold
Multi District Chair,
Rotary Youth Exchange, Norway
Cell +47 915 51 125
Email: rolf.thingvold@evry.com
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