Livsforsikring
Privat

Levert av Insr Insurance Group ASA Organisasjonsnummer 994 288 962
Om produktarket og Livsforsikring
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.
Livsforsikring gir etterlatte en engangsutbetaling ved død, uansett årsak. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til.
Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 60 år, og beholdes til du er 70 år.

Forsikringen dekker


Dødsfall

Forsikringen dekker ikke
x
x

x
x

Selvmord innen ett år etter at forsikringen er kjøpt
Aktiviteter med særlig risiko
o
Deltakelse i ekspedisjoner til ekstreme områder
o
Fjellklatring
o
Motorsport og luftsport
o
Dykking dypere enn 30 meter
o
Kampsport og selvforsvarsidretter
Krig og alvorlige uroligheter
Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold

Begrensninger
!
!
!
!

Forsikringen opphører senest når forsikrede fyller 70 år.
Opplysningene gitt i helseerklæringen kan føre til reservasjoner, eller i noen tilfeller, avslag på forsikringen
Ved endring i røykevaner må Selskapet varsles da dette kan påvirke forsikringens årspris
Se vilkår for fullstendig oversikt over unntak og begrensninger

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden. I tillegg vil forsikringen gjelde midlertidig opphold innenfor Europa, unntatt Grønland og Svalbard, i inntil 3 år.

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.

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.
Hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap anbefaler vi at du venter til resultatet av helsevurderingen foreligger hos oss, før du
sier opp i det andre selskapet.

