
 
1 

 

 

 

  

Gyldig fra 

29.06.2020 

Nemi  

 Livsforsikring 

918-02 



 

 

 

Levert av Insr Insurance Group ASA | Organisasjonsnummer: 994 288 962  2 

 

Innholdsfortegnelse 
1. Generelt om forsikringen .................................................................................................................... 3 

1.1 Innledende bestemmelser ...................................................................................................................3 

 1.2 Hvem forsikringen gjelder for ..............................................................................................................3 

 1.3 Hvor forsikringen gjelder  ....................................................................................................................3 

1.4 Når forsikringen gjelder .......................................................................................................................3 

2. Hva forsikringen omfatter .................................................................................................................. 3 

2.1 Hva forsikringen omfatter ....................................................................................................................3 

   3. Hva forsikringen ikke omfatter  ............................................................................................................. 4 

 3.1 Selvmord  ...........................................................................................................................................   4 

 3.2 Aktiviteter med særlig risiko  ...............................................................................................................4 

 3.3 Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold  ................................................................................  4 

        4. Begrensninger i selskapets risiko  .........................................................................................................  4 

 4.1 Endringer av den forsikredes røykevaner  ..........................................................................................  4 

        5. Erstatningsoppgjør  ............................................................................................................................... 4 

5.1 Generelt  .............................................................................................................................................  4 

5.2 Begunstiget  .........................................................................................................................................4 

 

  



 

 

 

Levert av Insr Insurance Group ASA | Organisasjonsnummer: 994 288 962  3 

 

1. Generelt om forsikringen 

1.1 Innledende 

bestemmelser 

Forsikringsavtalen med Nemi, heretter kalt Selskapet, består av:  

• Forsikringsbeviset 

• Dette produktvilkåret – Liv 918-02 

• Privatforsikring Generelle vilkår – 909-01 

• Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift, 
særskilt nevnes:  

o Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) 
o Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 2005 (FVL) 

 
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret 

gjelder foran de generelle vilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene 

gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Er det inngått avtaler utover 

standardvilkåret vil dette fremgå av forsikringsbeviset. 

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA.      

Organisasjonsnummer 994 288 962 

 

1.2 Hvem forsikringen 

gjelder for 

Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset.  

Det er en forutsetning at forsikrede har fast bosted i Norge i henhold til 

Folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd når forsikringstilfellet 

inntreffer.  

Forsikrede kan ha midlertidig bosted innenfor Europa, unntatt Grønland og 

Svalbard, i inntil 3 år, forutsatt at medlemskapet i norsk folketrygd 

opprettholdes. Opphold utenfor Norge anses ikke som avbrutt ved opphold i 

Norge i forbindelse med arbeid, ferier, sykebehandling o.l. 

Regelen om fast bosted i disse forsikringsvilkårene avviker fra tidligere 

bestemmelser og gjelder kun for kunder som har tegnet livsforsikring etter at 

disse vilkårene trådte i kraft. 

1.3 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i hele verden. 

1.4 Når forsikringen gjelder 
Forsikringen kan tegnes fra man er 18 år til 60 år. Forsikringen opphører ved fylte 

70 år.  

Fra forsikringstaker har akseptert tilbudet om forsikring og faktura er betalt, og 

fram til helseerklæringen er godkjent, er man midlertidig forsikret. Midlertidig 

forsikring opphører senest når forsikringen trer i kraft eller blir avslått.  

Det er en forutsetning at det sendes inn skriftlig helseerklæring. Dersom 

helseerklæring ikke sendes inn innen én måned etter at den midlertidige 

forsikringen trådte i kraft, opphører den midlertidige forsikringen. Det må betales 

for den midlertidige forsikringen frem til opphørstidspunktet. 

Midlertidig forsikring omfatter kun dødsfall som ikke har sammenheng med den 

forsikredes helsetilstand på det tidspunkt da den midlertidige dekningen trer i 

kraft, jf. FAL 12-11.  

 

 

2. Hva forsikringen omfatter 

2.1 Hva forsikringen 

omfatter 

Dersom den forsikrede dør i forsikringstiden utbetales forsikringssummen som et 

engangsbeløp. Hvilken forsikringssum som er valgt, fremgår av forsikringsbeviset.  



 

 

 

Levert av Insr Insurance Group ASA | Organisasjonsnummer: 994 288 962  4 

 

 

3. Hva forsikringen ikke omfatter 

3.1 Selvmord 
Selskapet er ikke erstatningsansvarlig dersom forsikrede tar sitt eget liv i løpet av 

det første året etter at forsikringen har trådt i kraft, og det må antas at 

forsikringen ble tegnet med tanke på selvmord, jf. FAL § 13-8. 

3.2 Aktiviteter med særlig 

risiko 

Selskapet er ikke erstatningsansvarlig dersom forsikringstilfellet inntreffer som en 

følge av deltakelse i ekstrem- og/eller ultrasport, eller som følge av:  

• Deltakelse i ekspedisjoner til ekstreme områder 

• Fjellklatring 

• Motorsport og luftsport 

• Dykking dypere enn 30 meter 

• Kampsport og selvforsvarsidretter 
 

3.3 Slagsmål, forbrytelser og 

gjengjeldelsesforhold 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling dersom den forsikrede frivillig deltar i 

slagsmål eller forbrytelse, eller er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse 

med egen deltakelse i straffbar handling. 

 

 

4. Begrensninger i selskapets risiko 

4.1 Endringer av den 

forsikredes røykevaner 

Selskapet må varsles dersom røykevaner endres i forhold til det som opprinnelig 

lå til grunn for beregningen 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. FAL § 13-7. 

 

 

5. Erstatningsoppgjør 

5.1 Generelt 
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. 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, jf. FAL § 18-1.  

Så snart vilkårene for utbetaling er til stede, vil forsikringssummen bli utbetalt.  

5.2 Begunstiget 
Erstatningen utbetales til oppnevnt begunstiget, slik som det fremgår av 

forsikringsbeviset. Dersom begunstiget ikke er oppnevnt utbetales erstatningen i 

henhold til FAL § 15-1.  

 

 

 


