Ulykkesforsikring
Privat
Levert av Insr Insurance Group ASA Organisasjonsnummer 994 288 962
Om produktarket og Ulykkesforsikring
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring,
finner du i ditt forsikringsbevis. Forsikringen gjelder fra den datoen som fremkommer på forsikringspapirene dine og frem til fornyelse av
forsikringsavtalen.
Vi kan ikke sikre oss mot plutselige og uforutsette hendelser. En ulykkesforsikring kan derimot gjøre de økonomiske konsekvensene litt lettere å
håndtere. Med Ulykkesforsikring får du erstatning ved død og/eller medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Forsikringen dekker
✓
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Dødsfall som følge av en ulykke
Medisinsk invaliditet som følge av en ulykke
Behandlingsutgifter som følge av en ulykke

Under behandlingsutgifter dekkes utgifter til:
Lege og tannlege
Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller
tannlege
Kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av
lege
Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig
behandling

Forsikringen dekker ikke
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Psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende
Sykdom, smitte og andre særlige tilstander
Ulykke forårsaket av medisinsk behandling og bruk av
medikamenter
Forgiftning
Aktiviteter forbundet med særlig risiko
Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold
Forsett og uaktsomhet
Redningsaksjoner og transport fra skadestedet
Arr og vansiring som gir en invaliditetsgrad på mindre enn 15 %
Utgifter til hjelpemidler
Tannskader som følge av biting eller tygging

Begrensninger
!
!
!

Om forsikringen gjelder hele eller bare deler av døgnet, beror på om forsikrede er yrkesaktiv eller ikke, og hvilket yrke som utøves. Dette
er nærmere spesifisert i vilkårene
For visse skader gjelder spesielle egenandeler
Se vilkår for fullstendig oversikt over unntak og begrensninger

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norden og under opphold i Norden i inntil 12 måneder. Opphold utenfor Norden anses ikke som avbrutt ved ved opphold i
Norden i forbindelse med arbeid, ferie, sykehusbehandling o.l. Se vilkårene for utfyllende beskrivelse.

Forsikringstakers plikter
Du plikter å gi Selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som skjer. Hvis
du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde
tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet senest 14 dager før betalingsfrist.

Oppsigelse
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen, eller andre særlige grunner, jf. FAL §3-6 1.ledd.
Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

