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Vedtatt på RSM 21.01.1989  
Endring vedtatt på følgende RSM: 

23.04.1989,  
26.10.1991,  
18.04.1993, 
02.04.2006,  
06.04.2008,  
06.04.2014 

og 06.11.16 

Info file D-40 Selvassuransefondet 

Regler  vedr.  CISV Norges selvassuranseordning 

Historie – kommer 
 

1. Disse regler gjelder CISV Norges selvassuranseordning for kostnader ved 
avbestilling eller endring av reiser og deltagelse på CISV program, typisk 
ikke-refunderbare billetter og deltageravgift. 
 

2. Denne selvassuranseordning gjelder ikke for kostnader for andre tap ifm. 
reise enn de som fremgår av disse regler. Det innebærer at alle deltakere på 
CISV program skal ha tegnet gyldig reiseforsikring før billetter kjøpes. CISVs 
internasjonale forsikring er ikke et godt nok alternativ. 

 
3. Fondet plasseres på egen konto. Renteinntekter tillegges fondet inntil fondet 

når en verdi av 250.000 2013-kroner, deretter om ønskelig og økonomisk 
forsvarlig for driften av CISV Norge. 

 
4. Det innbetales kr. 10.- pr. delegat på Barneleir, Interchange, Step Up, 

Seminarleir, Youthmeeting, IPP og Juniorledere til Barneleir og Interchange. 
Innbetaling skjer gjennom delegasjonsavgiftene, og sikrede vil da være å 
forstå som alle delegater, juniorledere og delegasjonsledere. 

 
5. Selvassuranseordningen dekker kostnader som påføres sikrede i henhold til 

fastlagte bestemmelser av transportør, reisearrangør og hotell ved 
avbestilling/endring av reise eller leieforhold. 

 
6. Selvassuranseordningen skal kun dekke kostnader som ikke dekkes av 

reiseforsikring. 
 

7. CISV Norges selvassuranseordning svarer for påløpte kostnader til reisen til 
og fra CISV programmet, der avbestillingen/endringen skyldes: 

 
a. Akutt sykdom eller ulykkesskade, uventet akutt alvorlig forverring av 

kronisk lidelse eller død som rammer sikrede eller hans nærmeste familie i 
Norden (ektefelle, samboer, barn og barnebarn, foreldre og besteforeldre, 
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søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre/-barn) etter at forsikringen er 
innberettet til CISV Norges Sekretariat. 
 
Som samboer godkjennes en person som sikrede lever sammen med når 
det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har samme bopel som 
sikrede. 
 

b. Brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller 
kontor som nødvendiggjør sikredes nærvær og som er inntruffet etter at 
forsikringen var tegnet. 

c. Avlysning av program (jfr pkt 4), endring av dato, flytting av sted eller 
feilinformasjon fra arrangør/IO. 

d. Omkostninger påført grunnet gruppereise iht CISVs retningslinjer. 
 

8. CISV Norges selvassuranseordning dekker merkostnader til reise som oppstår 
for eventuell erstatnings-delegasjonsleder, dersom den opprinnelige 
delegasjonsleder blir forhindret fra å reise av grunner innenfor lederens 
reiseforsikringsvilkår. 
 

9. CISV Norges selvassuranseordning dekker annulleringsomkostninger for de av 
delegasjonens medlemmer som ikke er fylt 16 år, når delegasjonens leder blir  
forhindret fra å reise av grunner innenfor dens reiseforsikringsvilkår, nevnt i 
pkt. 7, forutsatt at det overhodet ikke er mulig å skaffe erstatnings-reiseleder. 
 

10. CISV Norges selvassuranseordning gir ikke rom for å dekke ekstrautgifter 
utover det som er nevnt i punkt 8 ved erstatningsleire, med mindre særlige 
hensyn taler for dette. 
 

11. Ved avbestilling/endring skal Fylkeslaget snarest underrette CISV Norge 
skriftlig om dette og dokumentere de aktuelle avbestillingsomkostninger. 
Fylkeslaget skal samtidig sende inn bekreftelse som angir årsaken til 
avbestillingen/endringen. 
a. Legeerklæring som bekrefter at sykdommen/ulykkesskaden oppsto etter 

at forsikringen ble tegnet. 
b. Eller bekreftelse som angir årsaken til avbestillingen/endringen 

 
Det kreves også at Fylkeslaget ved søknad om dekning over 
selvassuransefondet har tatt kontakt med og kan dokumentere at 
forsikringsselskap ikke dekker påførte kostnader. 
 

12. CISV Norges selvassuranseordning vil kreve regress fra deltakere der 
erstatning fra annen forsikring blir utbetalt for samme kostnader. 
 

13. Avgjørelsesmyndighet vedrørende utbetalinger ligger til Sentralstyret. 
 

14. Dersom utbetaling av forsikringssum er større enn fondets størrelse på 
angjeldende tidspunkt, er CISV Norge og Fylkeslagene solidarisk ansvarlig for 
det overskytende beløp, med 50 % på CISV Norge og 50 % på Fylkeslagene 
samlet. Fylkeslagene er ansvarlige for dekning av sin halvpart, forholdsmessig 
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etter inneværende års forsikrede reiseutgifter. 
 

15. En eventuell slik dekning av forsikrings-utbetalinger utover 
selvassuransefondets størrelse, skal tilbakebetales fra fondet når dette er 
bygget opp igjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


