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1. FORTSETTELSESFORSIKRING  

1.1 Innledende 
bestemmelser 

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt selskapet, består av: 
 

• Forsikringsavtalen 
• Forsikringsbeviset  
• Dette vilkåret – Fortsettelsesforsikring 495-01 
• LOV-1989-06-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL) med forskrifter 

• Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift. 
 
Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset, 
forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan 
fravikes. Er det inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av 
forsikringsbeviset. 

1.2 Definisjoner a. Forsikringstaker 
Med forsikringstaker menes eieren av forsikringen, dvs. tidligere medlem av den 
kollektive forsikringen. 
 
b. Forsikrede 
Med forsikrede menes tidligere medlem av den kollektive forsikringen. 
 
c. Ektefelle 
Forsikredes ektefelle er den person som har inngått ekteskap med den forsikrede. 
Likestilt med ektefelle regnes registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. 
juli 1991. 
 
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 har levd sammen med i ekteskapsliknende 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. 
 
e. Barn 
Barn er forsikredes egne barn og adoptivbarn, som var under 21 år ved 
forsikringstilfellet, og som helt eller delvis ble forsørget av forsikrede. 
Erstatningsberegning knyttes til barnets alder ved forsikringstilfellets inntreden. 
 
f. Forsørger 
Med forsørger menes person som har ektefelle (jf. punkt 1.2.c.) eller samboer (jf. 
pkt. 1.2.d.) og/ eller barn (jf. pkt. 1.2.e.), som forsikrede faktisk forsørger. 
 
g. G (Grunnbeløpet i folketrygden) 
Med G menes grunnbeløpet i folketrygden.  Grunnbeløpet fastsettes årlig av 
Stortinget, jf. folketrygdloven § 1.4, 2. ledd. 
 
h. Forsikringsavtale 
Avtale mellom selskapet og forsikringstaker om rettigheter og plikter for en etablert 
forsikring. 
 
i. Forsikringsbevis 
Dokument som bekrefter avtalt forsikringsdekning, og som kort angir innholdet og 
vesentlige begrensninger i dekningsomfanget. 
 
j. Forsikringsdekning 
De elementer/ytelser forsikringstaker har avtalt at forsikrede skal sikres med. 
 
k. Forsikringstiden 
Forsikringstid er det tidsrom forsikringsavtalen er avtalt for. 
 



 

3 

 

l. Forsikringssum 
Den øvre grense for erstatning selskapet forplikter seg til å betale etter 
forsikringsavtalen. 
 
m. Begunstiget 
Begunstiget er den/de fysiske og/eller juridiske personer som skal motta erstatning 
etter et dødsfall. 

1.3 Hvor forsikringen 
gjelder 

Forsikringen gjelder hele verden. Se likevel pkt. 1.6 

1.4 Hva forsikringen 
kan omfatte 

Fortsettelsesforsikring er en ettårig dødsrisikoforsikring som tegnes med tilsvarende 
forsikringsdekninger og forsikringssummer som gjaldt i den kollektive avtale på 
utmeldingstidspunktet.   
 
Fortsettelsesforsikringen kan omfatte 
• Hovedforsikring 
• Ektefelle/Samboertillegg 

• Forsørgertillegg 
• Barnetillegg 
 
Forsikringsdekninger og forsikringssummer fremgår av forsikringsbeviset. 
 
a.  Hovedforsikring  
Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden. 
Forsikringssummens størrelse fremgår av forsikringsbeviset. Dersom det er avtalt at 
forsikringssummen er med aldersavtrapping, fremgår dette av forsikringsbeviset. 
 
b.  Ektefelle/Samboer-tillegg 
Hvis forsikringen omfatter ektefelletillegg, utbetales dette ved forsikredes død i 
forsikringstiden dersom forsikrede på dette tidspunkt hadde ektefelle/registrert 
partner eller samboer Størrelsen på ektefelletillegget fremgår av forsikringsbeviset. 
 
c.  Forsørgertillegg 
Hvis forsikringen omfatter forsørgertillegg, utbetales dette ved forsikredes død i 
forsikringstiden dersom forsikrede på dette tidspunkt hadde ektefelle/registrert 
partner, samboer og/eller barn under 21 år som vedkommende forsørget. 
Størrelsen på forsørgertillegget fremgår av forsikringsbeviset. 
 
d.  Barnetillegg med fast sum 
Barnetillegget utbetales ved den forsikredes død i forsikringstiden for hvert av den 
forsikredes barn som er under 21 år den dag forsikrede døde.   
 
Barnetillegget skal fastsettes til ett og samme beløp for alle barn i gruppen.  
Størrelse på barnetillegget fremgår av forsikringsbeviset. 
 
e.  Barnetillegg med avtrappende sum 
Barnetillegget utbetales ved den forsikredes død i forsikringstiden for hvert av den 
forsikredes barn som er under 21 år den dag forsikrede døde.  Barnetillegget er 
avhengig av barnets alder: 

Barnets alder Erstatning Barnets alder Erstatning 
Under 1 år 6,5 G 10 år 3,5 G 

2 år 6,0 G 11 år 3,0 G 
3 år 5,5 G 12 år 2,5 G 
4 år 5,0 G 13 år 2,5 G 
5 år 5,0 G 15 år 2,0 G 
6 år 4,5 G 16 år 1,5 G 
7 år 4,0 G 17 år 1,5 G 
8 år 4,0 G 18, 19, og 20 

år 
1,0 G 

9 år 3,5 G 

    
 

1.5 Forsikringstilfelle 
Forsikringstilfellet er å anse som inntruffet på dødsfallstidspunktet. 
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1.6 Begrensning i 
selskapets ansvar 

a.  Risikofylt arbeid 
Dør som følge av deltakelse i særlig risikofylt yrkesmessig virksomhet med mindre 
det er gjort spesiell avtale med selskapet. Med særlig risikofylt virksomhet menes 
for eksempel farefulle ekspedisjoner, stuntmannsvirksomhet og liknende. 
 
b. Krigsrisiko 
Kommer Norge i krig (væpnet konflikt), gjelder forsikringen på de vilkår som er 
fastsatt i avtalen hvis den ble tegnet minst 6 måneder før krigen brøt ut. For 
forsikringen eller utvidelser av disse som er trådt i kraft senere enn 6 måneder før 
krigen brøt ut, er selskapet fri for ansvar på grunn av dødsfall som direkte skyldes 
krigen. 
 
Dør den forsikrede som følge av deltakelse i krig under et annet lands kommando, 
er selskapet fri for ansvar hvis det ikke er truffet annen avtale. Har den forsikrede 
deltatt i krig under kommando av et land som er alliert med Norge, gjelder likevel 
bestemmelsene i avsnitt 1 og 2. 
 
Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter 
livsforsikringsavtaler bare kan utbetales delvis.  Kongen kan også gjøre andre 
nødvendige endringer i dødsfallsforsikringsavtaler for å dekke underskudd i et 
forsikringsselskap som følge av krig. 

1.7 Opplysningsplikt Hvis opplysningsplikten ved opptakelse i den kollektive forsikringen ikke blir oppfylt, 
kan selskapets ansvar nedsettes eller falle bort, jf. FAL § 13-2.  Selskapet har også 
anledning til å si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis opplysningsplikten ikke 
blir overholdt, jf. FAL § 13-3.  Har forsikringen vært i kraft i 2 år, kan disse 
bestemmelsene bare bli bruke i tilfelle av svik, jf. FAL § 13-4. 
Om opplysningsplikt ved utbetaling av forsikringssummen, se punkt 1.8. 

1.8 Erstatningsoppgjør Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden.  Ved den 
forsikredes død må det sendes melding til selskapet uten ugrunnet opphold.   
 
For selskapets videre behandling skal den som fremmer krav etter forsikringen 
fremskaffe dødsattest på eget skjema fra selskapet. 
  
Det skal legges ved dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta 
forsikringssummen. 
 
Den som gjør krav på forsikringssummen er forpliktet til å bistå med ytterligere 
opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for vedkommende dersom 
selskapet ber om dette. 
Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan miste ethvert krav mot 
selskapet i henhold til FAL § 18-1. 
 
Så snart vilkårene for utbetaling er tilstede, vil forsikringssummen bli utbetalt.  
 
Grunnlag ved erstatningsutbetaling er folketrygdens grunnbeløp (G) på 
dødsfallstidspunktet. 
 
Dersom det er avtalt og angitt i forsikringsbeviset at hovedforsikringen, jf. 1-4 a., er 
med aldersavtrapping benyttes ved erstatningsberegningen alder på 
dødsfallstidspunktet 

1.9 Retten til 
forsikringsytelsen 

FAL § 15-1 er fraveket. 
 
Dersom forsikrede ikke har disponert over forsikringen ved begunstigelse eller 
testament, utbetales dødsfallsforsikringen til: 
 
Hovedforsikring 
Avdødes ektefelle/registrert partner eller samboer. Dersom dette ikke er mulig 
utbetales dødsfallserstatningen til avdødes livsarvinger eller forsikredes arvinger 
etter lov, testament eller begunstigelse. 
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Ektefelle/Samboertillegg 
Hvis det er avtalt ektefelletillegg, skal dette utbetales sammen med 
Hovedforsikringen hvis forsikrede på dette tidspunkt har etterlatte som angitt i punkt 
1-4 c. 
 
Forsørgertillegg 
Hvis det er avtalt forsørgertillegg skal dette utbetales sammen med 
Hovedforsikringen hvis forsikrede på dette tidspunkt har etterlatte som angitt i punkt 
1-4 d. 
 
Barnetillegg 
Hvis det er avtalt barnetillegg skal dette utbetales sammen med Hovedforsikringen 
hvis forsikrede på dette tidspunkt har barn som angitt i punkt. 1-4 e. Barnetillegget 
utbetales direkte til barnet eller barnets verge/vergemålsmyndigheten. 

1.10 Disposisjonsrett 
/Kreditorvern 

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

1.11 Renter a.  Selskapets renteplikt 
Renter erstattes i overensstemmelse med FAL § 18-4.  
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. 
 
b.  Forsikringstakers renteplikt 
Forsikringstaker plikter å betale renter ved forsinket premiebetaling, jf. LOV-1976-
12-17-100 om renter ved forsinket betaling. 

1.12 Endrings-
bestemmelser 

Senest 1 måned før utløpet av forsikringsåret kan Selskapet kreve at 
fortsettelsesforsikringens premietariff og forsikringsvilkår blir endret fra begynnelsen 
av det påfølgende forsikringsår. Forsikringsavtalen kan endres i løpet av 
forsikringsåret. 

1.13 Opphør Forsikringen opphører når arbeidstakeren fyller 67 år hvis ikke annet er avtalt og 
fremgår av forsikringsbeviset. 
Fortsettelsesforsikringen opphører dersom forsikringstaker sier opp 
forsikringsavtalen eller slutter å betale premie. 

1.14 Premiebetaling Forsikringstakeren betaler premien forskuddsvis til Selskapet. 
 
Blir premie ikke betalt innen betalingsfristen, opphører forsikringen og dermed 
Selskapets ansvar, hvis premien ikke er betalt innen 14 dager etter at lovbestemt 
varsel er sendt.  
 
Beregning av premien for fortsettelsesforsikringen skjer en gang i året, første gang 
når forsikringen trer i kraft. Ny premie beregnes på grunnlag av den premietariff 
som gjelder når fortsettelsesforsikringen skal fornyes ved forfall. 
For forsikringstakerens plikt til å betale renter av premien, gjelder Lov av 17. 
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket premiebetaling, med senere 
endringer. 

1.15 Foreldelse 
Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år, jf. forsikringsavtaleloven § 18-6.  
Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår den berettigede fikk 
nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.  Kravet foreldes likevel 
senest 20 år etter utløpet av det kalenderår forsikringstilfellet inntraff. 
 
Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst 6 
måneder etter at forsikredes etterlatte har fått særskilt skriftlig melding om at 
foreldelse vil bli påberopt. 

 


