FERIETID – HVA BØR DU VITE OM AVTALER?
I denne spalten får LIVEIN's lesere høre om juridiske forhold som kan være aktuelle i tiden fremover. Send meg gjerne en e-post
(omo@aomo.no) om du har spørsmål eller trenger advokat.

INNLEDNING
Det er viktig å ha klare, gode avtaler,
særlig når de gjelder viktige spørsmål. I
Advokatens hjørne i dag skal jeg nevne
enkelte avtaler og regler det kan være
nyttig å tenke på nå som det nærmer
seg ferietid.
BETAL MED KREDITTKORT VED
KJØP I UTLANDET OG OVER
INTERNETT
Ved betaling med kredittkort får du større
mulighet til å reklamere ved kontrakts-
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brudd, f.eks. feil og svindel, fordi kredittkortselskapet er ansvarlig for det leverte
på samme måte som selger/ tjenesteyter.
Dette er spesielt viktig hvor du er utrygg
på selger, f.eks. kjøp over internett eller i
utlandet. Husk at du må reklamere både
overfor selger og kredittkortselskapet.
Det er forskjell på kredittkort og ”minibankkort” (debetkort som belaster konto
direkte). Det er bare kredittkort som gir
deg rettigheter mot kortselskapet. Kredittkortregninger bør betales raskt, for å
unngå høye renter.

KJØP AV REISER MED
KREDITTKORT – REISEFORSIKRING
OG ”LOUNGE”
Det lønner seg vanligvis å betale reisen
med kredittkort. Dette gir normalt en
reiseforsikring i tillegg (og se om bil nedenfor). Sjekk gjerne hvilken reiseforsikring ditt kredittkortselskap tilbyr. Enkelte
kredittkort tilbyr også gratis opphold på
”lounge” på flyplassen. (Noen kort gir
deg tilgang til lounge, men slik at du må
betale for oppholdet.) Det kan være
fornuftig å sjekke slikt forut for reisen.
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KJØP AV HOTELLROM OG FLYBILLETTER – BRUK AV MELLOMLEDD
(APPER/ NETTSTEDER)
Tenk deg om når du skal bestille og betale for hotellrom og flybilletter. Hvem skal
du kjøpe av? Ofte ender man opp med
en ”app”/ nettsted, eks. hotels.com, som
tilbyr deg bestemte priser for bestemte
rom og reiser. Når du har bestemt deg
for hva du ønsker bør du sjekke om du
heller bør bestille rom direkte fra hotellet istedenfor via app, eventuelt flyreise
direkte fra flyselskapet du vil bruke. Det
samme gjelder leiebil. Vilkårene for deg
som kjøper vil være forskjellige. Noen
app’er kan gjøre det vanskelig å gjøre
endringer og f.eks. avbestille. Hvis du
skal bestille sammenhengende flyreiser
lønner det seg normalt å kjøpe billettene
samlet, slik at leverandøren får koordineringsansvar. Tilsvarende kan gjelde ved
kjøp av reise og hotell under ett.
LEIEBIL: UNNGÅ FOR MANGE
FORSIKRINGER OG SJEKK DITT
KREDITTKORTS VILKÅR FOR
EGENANDELDEKNING
Ved leie av bil er kostnaden til forsikring
viktig. Det er to forhold du må tenke på:
1) Du bør tegne forsikring for det du vil
ha dekket, dvs. ansvar (pliktig) samt kasko og/ eller egenandel/ CDW (Collision
Damage Waiver). 2)
Du bør ikke tegne flere forsikringer som
dekker det samme. Her blir det ofte flere

dekninger som gjennom følgende kanaler: Forsikring du måtte ha fra før, forsikring ved bestilling av bilen (typisk fra
nettjenester som ”momondo” o.l.), forsikring du tegner ved utlevering av bilen
og forsikring du har gjennom kredittkort.
Alle vil gjerne selge forsikring og bryr seg
ikke om (og vet kanskje ikke) hva du har
fra før.
Sjekk i forkant, så du unngår
høye, unødvendige betalinger
ved ankomst.
Ansvarsforsikring følger normalt med
selve billeien. Normalt er det også naturlig å kjøpe kaskoforsikring (én gang)
ved billeien. Egenandel ved kollisjon kan
være høy. Det går an å tegne CDW-forsikring, og prisene kan variere.
Enkelte kredittkort tilbyr dekning av
CDW, se liste og vilkår her:
https://dinero.no/kredittkort-egenandelsforsikring-leiebil
F.eks. gir Bank Norwegian CDW-dekning
hvis du har betalt CDW forsikring
(kr. 249 pr. år), har betalt kaskoforsikring
og har betalt leiebilen 100 % med Norwegiankortet. Nevnte artikkel gir en fin
oversikt over vilkår for øvrige kredittkort.
BOMPASSERINGER OG
PARKERING
Sjekk gjerne i forkant hvilke regler som
gjelder og hvilke betalingsmidler som

Advokat Olav Marius Øyehaug
driver advokatpraksis på Holmen
Senter i Asker. Han bistår
privatpersoner og selskaper med
rådgivning og tvisteløsning. Han
har arbeidet med dette i over 20
år, blant annet som partner i et av
Norges største advokatfirmaer.

gjelder. Mange har erfart at regelbrudd i
utlandet kan koste dyrt.
MOBILABONNEMENTER
Sjekk om ditt abonnement har ok avtaler
for stedet du skal reise til. F.eks. dekker
ikke alle selskaper Monaco og Andorra
(ikke i EU).
PENGEUTTAK OG BETALINGER I
UTLANDET
Ved kortbetaling i utlandet får man normalt spørsmål om man ønsker å bli belastet i f.eks. EUR eller NOK. Det lønner
seg da å velge lokal valuta; vekslingskursen blir bedre. Hvis du skal ha ut kontanter lønner det seg normalt med uttak fra
debetkort og ikke fra kredittkort.

Olav Marius Øyehaug
Advokat

Telefon: 9181 3565
Holmen Senter, 6. etg.
Vogellund 6 - 1394 Nesbru
omo@aomo.no www. aomo.no
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