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Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: Frende Skadeforsikring AS                                                     Sist oppdatert: 01.01.2023 

 

Her er en forenklet oppsummering av forsikringen. For å se alle dekninger, begrensninger og unntak, se 
forsikringsbevis og vilkår. 

Hvilken forsikring er dette? 
Forsikringen er tilpasset behovet for unge voksne mellom 18-30 år. Innbo- og uhell, fritid- og reise, og 
ulykkesforsikring er inkludert. 
 
Du kan velge mellom forsikring for enkeltperson (Frende ung singel) eller forsikring som inkluderer 
ektefelle/samboer (Frende ung par). 
 
Ytterligere informasjon om forsikringen og dekningene finnes på frende.no/forsikringer/frende-ung/ 

 

 

Hva dekker forsikringen? 
 
Innbo- og uhell 
Innbo dekker: 

 Brann, nedsoting, lynnedslag og 
elektriske fenomen 

 Vannskader 
 Tyveri og hærverk 
 Tyveri av sykkel 
 Bekjempelse av skadedyr-/insekter 
 Hjelp ved ID-tyveri eller nettmisbruk 
 Naturskader 
 Ansvar og Rettshjelp 

Uhell dekker i tillegg: 
 Skade på ting ved en plutselig ytre 

hendelse i hele verden med inntil  
30 000 kroner per skadetilfelle 

 Skade på ting ved en plutselig ytre 
hendelse i hjemmet inntil 
forsikringssum 600 000 kroner 

 
Fritid- og reise 

 Avbestilling av reise 
 Forsinkelse på reise, innhenting av 

reise og merkostnad til overnatting 
 Forsinket reisegods på reise 
 Skade på og tap av 

reisegods/eiendeler på reisen 
 Reisesyke, akutt sykdom/ulykke 

som inntreffer på reise 
 Merutgifter til ny hjemtransport ved 

sykdom/ulykke 
 Kompensasjon for tapt ferie ved 

sykdom/ulykke 
 Egenandelsdekning leiebil 

 

 

 
 
 
 

Hva dekker forsikringen ikke? 
 

 Skader som er voldt forsettlig 
 Skader/sykdom som har oppstått før 

forsikringen gjelder 
 Utgifter som andre er erstatnings-

ansvarlig for, for eksempel 
reiseoperatør/-selskap ved 
avbestilling og forsinkelse 

 

 

Er det noen begrensninger i 
dekningen? 
 

 Barn er ikke omfattet av forsikringen 
 Enkeltgjenstander inntil 40 000 

kroner 
 Erstatningen kan settes ned hvis det 

er brudd på sikkerhetsforskrifter 
eller utvist grov uaktsomhet 
 

https://www.frende.no/


 
Frende Skadeforsikring AS | Postboks 7335 | 5020 Bergen | kundeservice@frende.no | Tlf: 55 15 36 00 frende.no 

Ulykke 
 Behandlingsutgifter i forbindelse 

med en ulykkesskade som skjer 
hjemme eller på reiser i hele verden 

 Erstatning inntil 1 million per person 
ved ulykkesskade som fører til 
invaliditet, helt eller delvis 

 Erstatning 100 000 kroner per 
person ved ulykkesskade som fører 
til død 

 

 

Hvor gjelder forsikringen? 
 Innbo- og uhell der du bor. Uhell gjelder også utenfor hjemmet og på reiser hele verden 

 
 Fritid- og reise gjelder på fritiden og på reiser i hele verden. Gjelder ikke på 

bostedsadresse, arbeidssted og undervisningssted 
 Gjelder ikke på bretur i Arktis (unntatt Svalbard), Antarktis eller på Grønland. Heller ikke i 

områder som ligger med enn 6000 meter over havet 
 Gjelder ikke på reiser til områder som UD fraråder reise til 

 
 Ulykkesdekning gjelder på fritiden, både hjemme og i hele verden 

  

 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 
Du må sjekke at opplysningene i forsikringsbeviset stemmer. Ser du noe som er feil? Gi oss 
beskjed med en gang.  
 
Du må også sjekke sikkerhetsforskriftene i vilkårene. Disse beskriver hva du selv skal gjøre for å 
begrense eller forebygge skade. 
 
Hvis du får en skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder 
forpliktelsene dine, kan erstatningen bli lavere eller falle helt bort. 

  

 

Når og hvordan betaler jeg? 
Forsikringen må betales innen fristen. Du kan velge å betale med avtalegiro, e-faktura eller 
faktura. 

  

 

Når starter og slutter forsikringen? 
Vi avtaler når forsikringen starter når du aksepterer tilbudet fra oss. 
Hvis du flytter fra et annet selskap, må du huske at du kan ha oppsigelsestid.  
Forsikringen gjelder for ett år, og blir fornyet automatisk hvert år. Du kan avslutte den ved 
hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dagers oppsigelsestid fra datoen 
da vi får oppsigelsen. 

  

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 
Kontakt oss på telefon, e-post, eller på frende.no/minside 
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