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1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er oppgitt i  
forsikringsbeviset.

2. Hva forsikringen omfatter

Forsikringen omfatter månedlig utbetaling dersom den 
forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50%  
arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke i et  
sammenhengende tidsrom på 12 måneder (karenstid). 
Utbetalingen starter fra karenstidens utløp, og varer så 
lenge den forsikrede er minst 50% arbeidsufør, men ikke 
lenger enn til maksimalt 60% av forsikringssummen er 
utbetalt.
 
Forsikringen omfatter utbetaling av et engangsbeløp 
dersom den forsikrede i forsikringstiden har vært minst 
50% arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende som 
følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, 
og arbeidsuførheten bedømmes som varig.
 
Se mer informasjon i punkt 7 om erstatningsregler og 
utbetaling.

3. Hvor forsikringen gjelder

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

4. Begrensninger i selskapets ansvar

Erstatning utbetales ikke dersom arbeidsuførhet som 
skyldes sykdom eller annen årsak selskapet har 
reservert seg mot og som fremgår av forsikringsbeviset.                                                             

Erstatning utbetales ikke dersom arbeidsuførhet som 
følge av sykdom eller annen årsak som 
• har vist tegn eller symptomer, eller 
• er påvist i løpet av de tre første månedene etter at 
fullstendig egenerklæring om helse ble undertegnet og 
sendt selskapet. 

4.1 Farlig aktivitet
Selskapet er ikke erstatningsansvarlig dersom 
arbeidsuførheten er en følge av:
• Deltakelse i ekspedisjoner til ekstreme områder. 
• Fjellklatring.
• Motorsport og luftsport. 
• Dykking dypere enn 30 meter. 

4.2 Krig og alvorlige uroligheter
Se Generelle vilkår punkt 1.

4.3 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 ved avtalt dato, senest ved 60 år, 
eller dersom utbetaling har funnet sted.

Dersom forsikrede var minst 50% arbeidsufør ved avtalt 
opphørsdato, utbetales uførekapitalen dersom forsikrede 
blir vurdert som varig ufør av samme årsak innen 2 år 
etter opphørstidspunktet, forutsatt at arbeidsuførheten 
har vært sammenhengende.

Forsikringen opphører også ved 100% varig 
arbeidsuførhet som skyldes forhold selskapet har 
reservert seg mot.

7. Erstatningsregler og utbetaling

7.1 Forskuddsutbetaling ved arbeidsuførhet 
som ikke er varig
7.1.1 Vilkår for utbetaling - forsikringstilfellet
Forsikringstilfellet inntreffer dersom den forsikrede har 
vært minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst 
12 måneder. Kriteriene må oppfylles mens forsikringen 
er i kraft.

7.1.2 Fastsettelse av uføregrad
Uføregraden angir hvor mye forsikredes evne til å utføre 
inntektsgivende arbeid er nedsatt. Ved fastsettelse av 
uføregrad legger Selskapet til grunn forsikredes 
muligheter til å utføre inntektsgivende arbeid 
sammenlignet med tilsvarende muligheter før 
forsikrede ble arbeidsufør. Selskapet tar utgangspunkt i 
den forsikredes funksjonstap som følge av sykdommen 
eller skaden og kan ta hensyn til alder, evner, utdanning 
og yrkesbakgrunn.

7.1.3 Hva utbetales?
Ved 100% arbeidsuførhet utbetales månedlig 1% av den 
forsikringssummen som gjelder når forsikringstilfellet  
inntreffer. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres  
utbetalingen forholdsmessig.

7.1.4 Hvor lenge forskuddene utbetales
Forskuddene utbetales så lenge arbeidsuførheten er 
minst 50%.

Utbetalingen opphører likevel :
• hvis de samlede utbetalinger tilsvarer 60% av avtalt 
forsikringssum
• to år etter opphørsdato. 

Utbetalingene opphører og resten av erstatningen som 
ikke har blitt forskuttert utbetales:
• hvis arbeidsuførheten blir vurdert som varig og betin-
gelsene i punkt 7.2.1 er oppfylt. 
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7.1.5 Arbeidsuførhet av samme årsak innen 6 måneder
Dersom forsikrede innen 6 måneder og av samme årsak 
igjen blir minst 50% arbeidsufør, gjenopptas  
forskutteringen uten krav til ny karenstid.  
Månedsbeløpene baseres da på den forsikringssum som 
gjaldt ved opphør av siste uføreperiode.

7.1.6 Nytt forsikringstilfelle
Dersom forsikrede igjen blir minst 50% arbeidsufør
• innen 6 måneder av annen årsak eller
• etter 6 måneder uansett årsak og er arbeidsufør 
sammenhengende i 12 måneder (karenstid), inntreffer et 
nytt forsikringstilfelle.

Månedsbeløpene baseres da på nedsatt forsikringssum, 
jfr. punkt 7.3.3.

7.2 Engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet
7.2.1 Vilkår for utbetaling - forsikringstilfellet
Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede har vært 
minst 50% arbeidsufør sammenhengende i minst to år 
og NAV har innvilget minst 50% varig uførepensjon. 
Kriteriene må oppfylles mens forsikringen er i kraft. 

Hvis varig arbeidsuførhet er lavere enn 100%, reduseres 
erstatningen tilsvarende. Det utbetales ikke erstatning 
når uførheten er lavere enn 50%.

7.2.2 Fastsettelse av uføregrad og vurdering av om 
forsikrede er varig ufør
Ved fastsettelse av uføregrad og vurdering av om 
arbeidsuførheten er varig, legger selskapet til grunn 
forsikredes muligheter til å utføre ethvert inntektsgiven-
de arbeid sammenlignet med tilsvarende muligheter før 
forsikrede ble arbeidsufør.

Selskapet tar utgangspunkt i den forsikredes  
funksjonstap som følge av sykdommen eller skaden og 
kan ta hensyn til alder, evner, utdanning og  
yrkesbakgrunn.

Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis forsikredes 
arbeidsevne, etter gjennomført medisinsk behandling 
og/eller arbeidsrettede tiltak, ikke vil bedres så mye at 
uføregraden blir lavere enn 50%.

Selskapet forplikter seg ikke til å følge NAV’s beslutning 
om endelig arbeidsuførhet.

7.2.3 Hva utbetales?
Erstatningen er lik forsikringssummen som fremkommer 
av forsikringsbeviset som gjelder når forsikringstilfellet 
inntreffer, jfr. punkt 7.2.1, fratrukket utbetalte forskudd.

7.3 Fellesregler for forskudd og engangsbeløp
7.3.1 Hvem forsikringssummen utbetales til
Forskudd og forsikringssummen utbetales til den  
forsikrede. 

7.3.2 Hva forsikringstaker/forsikrede må gjøre ved krav 
om erstatning
Forsikringstaker må holde forsikringen ikraft ved å betale 
premien til forsikringssummen eventuelt er utbetalt. 

Sikrede må uten ugrunnet opphold gi melding til  
Selskapet og sende inn følgende: 
• Skjema «Melding om arbeidsuførhet»
• Kopi av «Vedtak om uførepensjon» eller
• Kopi av «Vedtak om arbeidsavklaringspenger» fra NAV

Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan  
selskapet kreve at fosikrede fremstiller seg for lege i  
Norge. Legens honorar betales av selskapet mens  
øvrige utgifter betales av forsikringstaker. 

Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å  
gjennomføre anbefalt medisinsk behandling eller  
arbeidsrettede tiltak, kan dette medføre at forsikringen 
ikke kommer til utbetaling. 

7.3.3 Nedsettelse av forsikringssummen etter  
opphør av forskudd
Dersom forskudd opphører som følge av at forsikrede er 
blitt mindre enn 50% arbeidsufør, settes  
forsikringssummen ned. Nedsettelsen foretas 6 måneder 
etter at forskuddene opphørte. Den nye  
forsikringssummen vil være avtalt forsikringssum  
fratrukket de forskudd som allerede er utbetalt, og vil 
fremkomme i forsikringsbeviset. 

7.3.4 Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold
Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold kan til sammen 
ikke overstige 100%.

Dersom forsikrede blir mer enn 50% arbeidsufør som 
følge av forhold som selskapet har reservert seg mot, vil 
forsikrede dermed ikke ha rett til erstatning for eventuell 
uførhet som skyldes andre forhold. 

7.3.5 Utbetaling etter opphør på grunn av nådd alder
Dersom forsikrede blir arbeidsufør mens forsikringen 
er i kraft, men vilkår for utbetaling ennå ikke er oppfylt 
ved den opphørsdato som er angitt i forsikringsbeviset, 
gjelder følgende:

Forskudd kan utbetales dersom forsikringstilfellet  
inntreffer innen forsikringstidens opphør og den  
forsikrede fortsatt er minst 50% arbeidsufør, men ikke 
lenger enn ett år etter opphørsdato.

I tillegg til produktvilkårene gjelder Generelle vilkår.  


