ANSA Studentforsikring – Nå uten unntak for praksisstudenter

Fra og med 1. mai 2016 inkluderer ANSA Studentforsikring dekning for praksisstudenter i utlandet i
større grad enn tidligere. Mange høyskoler og universitet har slitt med å finne adekvat dekning når de
sender studenter ut på praksisopphold i utlandet. Studentforsikringene i markedet har hatt unntak for
praksisarbeid under dekningene ulykke, rettshjelp og ansvar.

ANSA Studentforsikring har nå tydeliggjort at akkurat disse dekningene også vil være gjeldende for
praksisstudenter. Det vil si at eventuelle ulykker som inntreffer under praksis vil dekkes på lik linje som
fritidsulykker. Det akutte behandlingsbehovet dekkes under forsikringens del vedrørende medisinske
utgifter. Ulykke gir dekning ved invaliditet, dødsfall og ved påfølgende medisinske behandlingsutgifter.
Det er her et tydelig skille mellom det akutte behandlingsbehovet og den påfølgende behandlingen
som har en øvre dekningssum på NOK 25 000. Se vilkår punkt 6 for akutt medisinsk behandling og
vilkår punkt 9 for påfølgende behandling som følge av ulykke. Ulykkesforsikringen er unntatt for
praksisarbeid i yrker med forhøyet ulykkesrisiko. En liste over unntakene finnes i vilkåret. Reiseansvar
og rettshjelp er også utvidet til å dekke praksisstudenter i henhold til definisjonen under.

Den nye ordlyden i vårt vilkår presiserer at det er studenter i «praksis i utlandet i regi av eller i
samarbeid med en norsk høyskole eller universitet» som vil omfattes. Skal studenter dra ut på eget
initiativ vil forsikringen ikke omfatte praksisarbeid. Forsikringen dekker heller ikke Internships som
utføres etter fullført utdanning eller som ikke er i regi av en norsk høyskole eller universitet. På lik linje
som tidligere vil ikke lønnet arbeid omfattes under de nevnte dekninger.

Vi benytter følgende definisjon av praksisarbeid, som fremkommer i vilkårspunkt 2.17:
Praksisarbeid defineres som et ubetalt arbeidsforhold, hvor arbeidskontrakten ikke er like omfattende
som i et ansettelsesforhold. Praksisarbeidet skal foregå i regi av eller i samarbeid med en norsk
høyskole eller universitet og inngå som en del av en grad. Praksisarbeid er ofte et krav for å fullføre en
grad.

Dersom du er i tvil om et spesifikt praksisopphold vil dekkes av forsikringen, ta kontakt med
Kundeservice på e-post ansa@aig.com eller på telefon +47 22 00 20 20.

Vi ønsker alle praksisstudenter et trygt og godt opphold i utlandet.

Med vennlig hilsen
ANSA Studentforsikring

