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GENERELLE VILKÅR

1.1 Innledende
bestemmelser

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt Selskapet, består av
•
•
•
•
•

Forsikringsbeviset
Produktvilkår
Dette vilkår – GENERELLE VILKÅR PERSONALFORSIKRING 400-002
Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov
Særskilt nevnes
LOV-1997-02-28-19 om folketrygd (heretter kalt folketrygdloven)
LOV-1989-06-16-65 om yrkesskadeforsikring med forskrifter (heretter kalt
yrkesskadeforsikringsloven)
LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL) med forskrifter
LOV-2005-06-10-44 om forsikringsvirksomhet med forskrifter
LOV-1969-06-13-26 om skadeserstatning (heretter kalt SKL)

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret gjelder
foran Generelle vilkår.
Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder foran
lovbestemmelser som kan fravikes.
Er det inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av forsikringsbeviset.
1.2 Ikrafttredelse og
fornyelse

Ikrafttredelse
Er ikke annet avtalt eller følger av forsikringsforholdet, begynner Selskapets ansvar
å løpe når avtalen er inngått, jf. FAL § 19-5. Forsikringen begynner og slutter kl.
00.00
Fornyelse
Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet
av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp.

1.3 Lovvalg

1.4 Garantiordningen
for skadeforsikring

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid
med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort
annen avtale.
Selskapet er med i garantiordningen som skal hjelpe de sikrede hvis Selskapet ikke
har penger til å betale erstatninger i henhold til skadeforsikringsavtalen. Se lov av 6.
desember 1996 nr. 75 og særlig forskrift nr. 1617 av 22.12. 2006 om garantiordning
for skadeforsikring.
Garantiordningen har et maksimumsbeløp pr krav. For oversikt over detaljer, vises
til forskriften.

1.5 Registrering og
behandling av
personopplysninger

Selskapet behandler personopplysninger i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om
personopplysninger med tilhørende forskrifter.
De personopplysninger som oppgis til Selskapet og andre personopplysninger som
er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av Selskapet for det
for mål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, samt for å håndtere
utbetalings- og faktureringsrutiner.
Forsikrede har i henhold til personopplysningsloven § 18 rett til å få innsyn i hvilke
opplysninger om en selv, som Selskapet behandler, og hvilke sikkerhetstiltak
Selskapet har iverksatt. Man kan når som helst kontakte Selskapet for retting av
mangelfulle opplysninger, jf. personopplysningsloven § 27.

1.6 Vinningsforhold

1.7 Hvitvasking

Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt
innenfor rammen av forsikringsavtalen.
Selskapet er i henhold til lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking forpliktet til å
gjøre kontroller ved inngåelse av kundeforhold og ved alle transaksjoner av penger
for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare
handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger.
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1.8 Definisjoner

a. Forsikringstaker
Forsikringstaker er den (person, firma, forening eller institusjon) som inngår
forsikringsavtalen med Selskapet.
b. Forsikrede
Forsikrede er den hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til.
c. Ektefelle
Forsikredes ektefelle er den person som har inngått ekteskap med den forsikrede.
Likestilt med ektefelle regnes registrert partner i henhold til lov av 4. juli 1991 nr. 47
om ekteskap
En person regnes ikke som forsikret ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er
avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen
ikke er rettskraftig eller endelig.
d. Samboer
Person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det
fremgår av Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i
de siste 2 år, eller vedkommende har felles bopel og felles barn med forsikrede.
Dette gjelder likevel ikke dersom det når forsikringstilfellet inntraff, forelå forhold som
var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.
Et samboerforhold anses opphørt ved utløpet av den dagen partene flytter fra
hverandre selv om det ikke er sendt melding om ny adresse til Folkeregisteret.
e. Barn
Barn er forsikredes egne barn og adoptivbarn, som var under 20 år ved
forsikringstilfellet, og som helt eller delvis ble forsørget av forsikrede.
f. Forsørger
Med forsørger menes person som har ektefelle (jf. punkt 1.8 c.) eller samboer (jf.
punkt 1.8 d.) og eller barn (jf. punkt 1.8 e.), som forsikrede faktisk forsørger.
g. Eneforsørger
Med eneforsørger menes person som ikke har ektefelle (jf. punkt 1.8 c.) eller
samboer (jf. punkt 1.8 d.) og som alene har omsorgen for barn (jf. punkt 1.8 e.).
h. Yrkesskade/yrkessykdom
Med yrkesskade/yrkessykdom forstås legemsskade og sykdom som omfattes av §§
10 og 11 i yrkesskadeforsikringsloven, dvs. skade og sykdom som arbeidstakere
påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden når det er:
• Skade og sykdom forårsaket av arbeids ulykke (yrkesskade), eller
• Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med
yrkesskade, eller
• Annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer
eller arbeidsprosesser, og arbeidsgiveren kan holdes ansvarlig etter alminnelig
erstatningsrett.
Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13 - 4 er likestilt med
yrkesskade, skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, med
mindre Selskapet kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfelle.
Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade/yrkessykdom.
i. Fritidsulykke
Fritidsulykke er ulykkesskade som rammer forsikrede, når skaden ikke faller inn
under yrkesskadeforsikringsloven.
Med ulykkesskade forstås legemsskade forårsaket av en plutselig, ytre og uforutsett
begivenhet utenfor forsikredes kontroll - ulykkestilfelle - som inntreffer i
forsikringstiden.
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j. Annen sykdom
Annen sykdom er sykdom som ikke er yrkessykdom eller har sin årsak i yrkesskade
eller fritidsulykke.
k. G (Grunnbeløpet i folketrygden)
Med G menes grunnbeløpet i folketrygden, jf. Arbeids- og sosialdepartementets
forskrift nr. 507 av 24. mai 2013.
l. Medisinsk invaliditet
Medisinsk invaliditet er varig nedsatt funksjonsevne etter skade/sykdom av
medisinsk art.
Medisinsk invaliditetsgrad fastsettes på grunnlag av Arbeids- og
sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift om menerstatning ved yrkesskade,
nr. 373 av 21. april 1997. Ved fritidsulykke, kollektiv ulykke og sykdom som ikke er
yrkessykdom, gjelder kun forskriftens del II og III. Vurdering vil være tabellarisk. Når
skadens omfang ikke kan beregnes tabellarisk, skjer angivelsen basert på
sammenligninger gitt i tabellen.
Det skal ikke tas hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad),
fritidsinteresser og lignende.
m. Ervervsmessig uførhet
Ervervsmessig uførhet er helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid
som følge av en fritidsulykke eller skade i henhold til yrkesskadeforsikringsloven
eller sykdom som ikke er yrkessykdom.
Ved bedømmelsen av om, og i hvilken grad ervervsevnen skal anses varig nedsatt,
tas hensyn til den forsikredes reelle muligheter for arbeidsinntekt eller innsats i
ethvert arbeid, sammenlignet med tilsvarende muligheter uten skaden/sykdommen.
n. Forsikringsavtale
Avtale mellom forsikringsselskap og forsikringstaker om rettigheter og plikter for en
etablert forsikring.
o. Forsikringsbevis
Dokument som bekrefter avtalt forsikringsdekning, og som kort angir innholdet og
vesentlige begrensninger i dekningsomfanget.
p. Kollektiv forsikring
Forsikring hvor rettigheter og plikter for medlemmer av en gruppe av fysiske eller
juridiske personer blir fastlagt gjennom en avtale som forsikringstaker inngår på
vegne av eller til fordel for medlemmene.
q. Forsikringsdekning
De elementer/ytelser forsikringstaker har avtalt at forsikrede skal sikres med.
r. Forsikringstiden
Forsikringstid er det tidsrom forsikringsavtalen er avtalt for.
s. Forsikringssum
Den øvre grense for erstatning Selskapet forplikter seg til å betale etter
forsikringsavtalen.
t. Forsikringstilfelle
Med forsikringstilfelle menes det forhold som utløser rett til forsikringssum eller
erstatning. Når et forsikringstilfelle anses for å være inntruffet er nærmere regulert i
de spesielle produktvilkår for de enkelte dekninger som inngår i forsikringsavtalen.
u. Oppgjørstidspunkt
Tidspunkt for når samtlige vilkår for utbetaling er oppfylt.
v. Begunstiget
Begunstiget er den/de fysiske og/eller juridiske personer som skal motta erstatning
etter et dødsfall.
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w. Arbeidsdyktighet
Med arbeidsdyktighet menes den forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid
i 100 % heltidsstilling i ethvert yrke.
x. Arbeidsdyktighetserklæring
Med arbeidsdyktighetserklæring forstås en skriftlig uttalelse, avgitt av
forsikringstaker, som sier at forsikrede har evne til å utføre 100 % inntektsgivende
arbeid.
y. Helseerklæring
Egenerklæring om helse som skal fylles ut av den forsikrede. Helseerklæring
danner grunnlaget for Selskapets helsebedømmelse
z. Terror
Terrorhandling er en skadevoldende handling eller trussel om sådan rettet mot
enkeltpersoner eller allmennheten utøvd av enkeltpersoner eller grupper av
mennesker på vegne av seg selv, en organisasjon, regjering, ytterliggående politisk
parti, religiøse, ideologiske eller etniske enheter med den hensikt å øve innflytelse
på regjering, religiøse, ideologiske, etniske organer eller allmennheten for øvrig ved
å spre frykt eller ha intensjon om å fremkalle frykt.
1.9 Hvem forsikringen
gjelder for

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er angitt i forsikringsbeviset.
For rett til erstatning forutsettes det at forsikrede er medlem av Folketrygden,
dersom ikke annet følger av forskrifter gitt med hjemmel i
yrkesskadeforsikringsloven.
Avtalt opphørsalder for de ulike dekninger fremgår av produktvilkårene.
Vikarer/midlertidig ansatte, uførepensjonister, førtidspensjonister og personer med
sluttpakke er ikke omfattet av forsikringen med mindre det er særskilt avtalt og
fremgår av forsikringsbeviset.

1.10 Hvor forsikringen
gjelder

Yrkesskadeforsikringen gjelder skader og sykdommer som påføres forsikrede i
arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 1.
Forsikringen forøvrig gjelder i hele verden.
Fritidsulykkesforsikring gjelder ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i
mer enn 12 måneder.

1.11 Hva forsikringen
omfatter
1.12 Premieinnbetaling

Forsikringen omfatter de dekninger som er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.

Forskuddsvis betaling
Premien betales forskuddsvis til Selskapet under ett for alle de forsikrede som
forsikringen omfatter.
Når premien forfaller til betaling
Første premie forfaller til betaling på det tidspunkt forsikringen er avtalt å gjelde fra.
Senere premier forfaller 1 måned etter den dag Selskapet har sendt premievarsel til
forsikringstakeren.
Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, opphører forsikringen, og dermed
Selskapets ansvar, hvis premien ikke er betalt innen 14 dager etter at lovbestemt
varsel er sendt.
Årlig premieberegning
Beregning av premien for forsikringen skjer første gang når avtalen trer i kraft. Ny
premieberegning foretas i løpet av forsikringsåret i henhold til produktvilkår.
Ny premie beregnes på grunnlag av den premietariff som gjelder når forsikringen
skal fornyes og bestemmelser i henhold til produktvilkår.
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1.13 Valuta

1.14 Begrensninger i
Selskapets ansvar

Alle beløp er oppgitt i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller
forsikringsbevis.
a. Lovlig interesse
Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger.
b. Opplysningsplikt
Hvis opplysningsplikten ved opptakelse i den kollektive forsikringen ikke blir oppfylt,
kan Selskapets ansvar nedsettes eller falle bort, jf. FAL § 13.2.
c. Forsett eller grov uaktsomhet
Selskapet dekker ikke forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt.
Likevel svarer Selskapet hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand
ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.
Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes
sinnslidelse i medisinsk forstand.
Selskapets ansvar kan settes ned eller falle bort dersom forsikrede grovt uaktsomt
har fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang.
Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt
forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift.
Se for øvrig FAL §§ 13 - 8 og 13 - 9 og yrkesskadeforsikringsloven § 14.
d. Spesielle bestemmelser for feriereiser
Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller dødsfall inntruffet under
krig eller alvorlig uro i område hvor det er krig/uro når forsikrede reiser inn i
området/landet, i strid med anbefalinger gitt av UD.
e. Dekningsbegrensning ved storskade
Dersom flere forsikrede lider skade/sykdom under samme skadehendelse dekker
Selskapet totalt erstatning med inntil MNOK 250 samlet for alle forsikrede.
Begrensningen gjelder samlet for summen av alle personforsikringer tegnet i
Selskapet. Erstatningen fordeles på de ulike forsikrede forholdsmessig i forhold til
deres forsikringssummer.
Ved terrorhandlinger er Selskapets samlede erstatningsansvar begrenset til MNOK
100 per hendelse
Punktene nedenfor fra f. til i. gjelder ikke lovbestemt Yrkesskadeforsikring
f. Krig, opptøyer o.l.
Selskapet dekker ikke skade, tap eller sykdom som direkte eller indirekte er
forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller krigslignende handlinger, enten
krig er erklært eller ikke. Selskapet dekker heller ikke skade, tap eller sykdom som
er forårsaket av opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden.
g. Forurensning
Forsikringen dekker ikke skade forårsaket av kjernefysisk, biologisk, kjemisk eller
annen form for forurensning, selv når forurensingen er en følge av terror som
beskrevet i punkt
1.8. z.
h. Militærtjeneste
Forsikringen dekker ikke militærtjeneste i fredstid under tjeneste i væpnede styrker
utenfor Norge, men mindre kravstiller godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste.
i. Atomkjernereaksjoner
Forsikringen dekker ikke skade som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller står
i sammenheng med, atomkjernereaksjoner.
j. Jordskjelv/vulkansk utbrudd
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Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanske
utbrudd i Norge.
1.15 Forsikringstakerens
rett til oppsigelse

Forsikringstakeren kan si opp forsikringen i henhold til FAL § 12-3 og § 12-8:
•
•
•

Dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner
Ulykkes- og sykdomsforsikringen kan sies opp når det er gitt en måneds varsel
til Selskapet
Ulykkes- og sykdomsforsikringer som ikke skal fornyes må varsles om innen
utløpet av forsikringstiden

Forsikringstaker skal opplyse om hvilket selskap forsikringen flyttes til og tidspunkt
for flyttingen.
1.16

Selskapets rett til
oppsigelse

Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i
FAL § 12-4.
•
•
•

Med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret,
se FAL § 8-1.
Med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger svik i forbindelse med
opplysninger om risikoen, jf. FAL § 18-1
Med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger
om risiko, jf. FAL § 13-3.

Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL § 12-4
med 2 måneders varsel dersom:
•
•

•
•

1.17

Tilbakebetaling av
premie ved opphør i
forsikringsperioden

Det foreligger brudd ansvarsbegrensende forutsetninger
Sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at Selskapet ikke ville
overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på
tegningstidspunktet,
Det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig
Selskapet kan si opp løpende forsikring ved gjentatte mislighold av
premiebetalingen, jf. FAL § 3-7.

Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, har Selskapet krav på premie
forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i kraft
Hvis forsikringen opphører på grunn av manglende premieinnbetaling, beregnes
premien fra begynnelsesdato til utløpsdato slik:
Forsikringstid i måneder
før opphør
Inntil 1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
Lenger enn 8 mnd.
Jf. FAL § 12-5.

1.18 Gjenkjøps- og
fripoliseverdi
1.19 Meldeplikt

Prosentandel av forsikringens årspremie som
belastes forsikringstaker ved opphør
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Forsikringen har ikke gjenkjøps- eller fripoliseverdi.

Den som mener å ha et erstatningskrav mot Selskapet skal snarest og uten
ugrunnet opphold melde fra om kravet til Selskapet, jf. FAL §§ 13 – 11 og 18-5.
Krav på erstatning kan bortfalle eller settes ned dersom det ikke er meldt innen ett
år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.
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Ved oppgjør plikter sikrede vederlagsfritt å gi Selskapet alle opplysninger og
dokumenter av betydning for sakens behandling samt foreta de undersøkelser,
utredninger og analyser av tilgjengelige data som Selskapet trenger for å vurdere og
beregne sitt ansvar og utbetale erstatning.
1.20 Erstatningsoppgjør
generelt

Skademelding
Ved inntruffet sykdom/skade, som kan medføre erstatningsutbetaling, skal
Selskapet underrettes straks.
Den forsikrede må så snart som mulig søke lege. Unnlatelse av å følge legens
forskrifter og anvisninger kan føre til at Selskapets ansvar settes ned eller faller bort.
Opplysningsplikt
Den som krever erstatning skal så snart som mulig gi Selskapet de opplysninger og
dokumenter som er nødvendige for at Selskapet skal beregne sitt ansvar og
utbetale erstatningen.
Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre at erstatningen nedsettes eller
bortfaller helt, jf. FAL § 18-1.
Forfallstidspunkt
Erstatning forfaller til utbetaling når et forsikringstilfelle er inntruffet, krav om
erstatning er meldt, og Selskapet har vurdert og beregnet sitt ansvar.
Dersom forsikrede motsetter seg operasjon eller annen behandling
Dersom forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg operasjon eller annen
behandling, skal det ved fastsettelsen av den endelige grad av invaliditet og/eller
uførhet tas hensyn til den sannsynlige forbedring en slik behandling kunne ha
medført.
Politietterforskning
Dersom saken er gjenstand for politietterforskning som kan ha betydning for
Selskapets ansvar, kan Selskapet vente med oppgjør til etterforskningen er
avsluttet.

1.21 Disposisjonsrett
/Kreditorvern

Forsikringskravet etter forsikringen kan ikke overdras, pantsettes, eller på annen
måte stilles som sikkerhet for gjeld.
Forsikringssum som utbetaltes kan ikke beslaglegges av forsikredes
fordringshavere.

1.22 Renter

Selskapets renteplikt
Renter erstattes i overensstemmelse med FAL § 18-4.
Ved yrkesskade/yrkessykdom har sikrede krav på renter etter forskrifter gitt i
medhold av yrkesskadeforsikringsloven.
Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han
eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder
hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.
Forsikringstakers renteplikt
Forsikringstaker plikter å betale renter ved forsinket premiebetaling, jf. lov av 17.
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

1.23 Regress

Selskapet kan kreve regress mot forsikringstaker som forsettlig har voldt
skaden/sykdommen/dødsfallet.
Selskapet kan kreve regress mot ansvarlig skadevolder, jf. SKL § 3 -7 og
yrkesskadeforsikringsloven § 8.
Den som krever erstatning og forsikringstaker har plikt til å gi Selskapet alle
tilgjengelige opplysninger som er av betydning for gjennomføringen av Selskapets
regress.
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1.24 Samordning

a. Med trygdeytelser
Ved utbetaling av erstatning for påførte utgifter og fremtidige utgifter, tapt inntekt og
erstatning til andre enn ektefelle/registrert partner/samboer eller barn, gjøres det
fradrag krone for krone for de trygdeytelser forsikrede har rett til som følge av
skaden. Dersom forsikrede ikke var medlem av folketrygden gjøres det fradrag i
erstatningen tilsvarende det forsikrede ville vært berettiget til. Ved tvil om
trygdeytelsens omfang legges den sannsynlige dekningen til grunn.
b. Med bilansvarsloven
Erstatningen som kan kreves under bilansvarsloven eller øvrig erstatningsrett, vil
komme til fradrag kroner for krone i erstatningsoppgjøret.
c. Med øvrig erstatningsrett
Erstatning som kan kreves under øvrig erstatningsrett vil komme til fradrag i
erstatningsoppgjøret.

1.25 Foreldelse

Krav på erstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det
kalenderår da sikrede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner
kravet.
For øvrig vises til bestemmelser i FAL § 18 – 6 og yrkesskadeforsikringsloven § 15.
Foreldelse av andre mellomværende enn erstatningskrav følger lov av 18. mai 1979
nr. 18 om foreldelse.

1.26 Følger av svik og
forsømt
opplysningsplikt

a. Svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet kan tape enhver rett etter
forsikringsavtalen.
Har vedkommende flere forsikringsavtaler med Selskapet, tapes også retten til
erstatning etter disse ved samme hendelse og Selskapet kan med øyeblikkelig
virkning si opp enhver forsikringsavtale med vedkommende, jf. FAL §§ 13-1.
b. Opplysningsplikt
Ved inngåelse og fornyelse av forsikringen kan Selskapet be om opplysninger om
forhold som kan ha betydning for risikoen.
Forsikringstakeren skal gi riktige og fullstendige svar på de spørsmål som blir stilt,
og på eget initiativ gi opplysninger om særlige forhold som kan ha vesentlig
betydning for risikoen, jf. FAL § 13-1.
Opplysningsplikten gjelder også forhold som forsikringstakeren blir kjent med etter
at forsikringen er inngått eller fornyet,
Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt, kan retten til erstatning settes
ned eller falle bort, jf. FAL §§ 13-2 til 13-4 og 18-1.

1.27 Risikoendring

Selskapet skal informeres ved endringer i arbeid forsikrede utfører som fører til
endring av Selskapets risiko.
Selskapet skal også underrettes hvis forsikrede reiser til eller tar opphold i områder
hvor det foregår krigshandlinger eller krigslignende politiske uroligheter. Selskapet
vil deretter ta standpunkt til hvorvidt risikoen kan omfattes og eventuelt til hvilken
pris.
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1.28 Klagefrist ved
skadeoppgjør

Dersom forsikrede, eller annen erstatningsberettiget mener at Selskapet har gjort
feil ved behandlingen av en sak, bør Selskapet kontaktes så snart som mulig.
Hvis Selskapet helt eller delvis avslår krav på forsikringsytelse, eller det på annen
måte oppstår tvist mellom Selskapets, forsikringstaker eller forsikrede, kan partene
kreve nemndsbehandling.
Nærmere opplysninger om dette fås hos Selskapet eller Finansklagenemnda, jf.
FAL § 20-1.
Finansklagenemnda FinKN
Postboks 53 Skøyen,
0212 Oslo.
Dersom Selskapet avslår krav om utbetaling av erstatning mister sikrede rett i
henhold til forsikringskravet dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling er
krevd innen seks måneder etter at han/hun mottok skriftlig melding om avslaget.
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