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Livsforsikring
918-01

Gyldig fra 01.01.2014

Levert av Insr Insurance Group ASA Organisasjonsnummer: 994 288 962

Om Livsforsikringen
Forsikringen gir en engangangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall for å sikre  

deres økonimiske trygghet. 

I tillegg til disse vilkår, gjelder følgende: 
• Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. 

• Generelle vilkår.
• Forsikringsavtaleloven (FAL) og øvrig lovverk, i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene.

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene. 
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1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er oppgitt i  
forsikringsbeviset. 

2. Hva forsikringen omfatter

Dersom den forsikrede dør i forsikringstiden utbetales 
forsikringssummen som et engangsbeløp.

3. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Norden unntatt Grønland og 
Svalbard. I tillegg vil forsikringen gjelde midlertidig 
opphold utenfor Norden i inntil 1 års varighet.

4. Begrensninger  i selskapets ansvar

4.1 Selvmord
Har den forsikrede tatt sitt eget liv, vil selskapet være 
ansvarlig dersom det er gått mer enn 1 år etter at avtalen 
ble satt i kraft. 

4.2 Farlig aktivitet
Selskapet er ikke erstatningsansvarlig dersom  
forsikringstilfellet er inntruffet som følge av:
• Deltakelse i ekspedisjoner til ekstreme områder.
• Fjellklatring.
• Motorsport og luftsport. 
• Dykking dypere enn 30 meter.  

4.3 krig og alvorlige uroligheter
Se Generelle vilkår punkt 1.

4.4 Berusende og bedøvende midler
Selskapet er ikke erstatningsansvarlig dersom  
forsikringstilfellet er inntruffet som følge av bruk av  
alkohol, narkotika eller anabole steroider.

5. Endring av den forsikredes røykevaner

Selskapet må varsles dersom røykevaner endres i  
forhold til det som opprinnelig lå til grunn for beregning 
av forsikringens årspris. Blir ikke slik melding gitt senest 
ved første innbetaling etter at endringen fant sted, vil 
selskapets ansvar for ethvert forsikringstilfelle bli  
forholdsmessig nedsatt jf forsikringsavtaleloven §13-7.

 

6. Opphør av forsikringen 

Forsikringen opphører senest når forsikrede fyller 70 år. 

7. Utbetaling

Erstatningen utbetales til oppnevnt begunstiget, slik som 
det fremgår av forsikringsbeviset. Dersom begunstiget 
ikke er oppnevnt utbetales erstatningen i henhold til 
forsikringsavtaleloven § 15-1.

I tillegg til produktvilkårene gjelder Generelle vilkår.


