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Forsikringsavtalen består av:
- forsikringsbeviset.
- forsikringsvilkårene.
- generelle vilkår.
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) hvis den ikke er fraveket i vilkårene.
- det øvrige lovverk.
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.
Ovennevnte vilkår og lover gjelder også for tilleggsforsikringer som er dekket etter de særvilkår som er nevnt i
forsikringsbeviset, med mindre noe annet uttrykkelig er bestemt.

1. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter den eller de personer som er angitt i forsikringsbeviset.
Når forsikrede fyller 70 år, opphører forsikringen for vedkommende ved utgangen av avtaleperioden.
Når ektefelle er medforsikret, opphører forsikringen for vedkommende på det tidspunkt da det er avsagt dom for
eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig - med
mindre annet er særskilt avtalt.
”Familieulykke” omfatter kun personer registrert med samme adresse i Folkeregisteret.
”Familieulykke” omfatter barn inntil første hovedforfall etter at barnet fylte 20 år, eller inntil barnet på et tidligere
tidspunkt inngår ekteskap eller flytter fra hjemmet.

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12
måneder.
For norske statsborgere i norsk utenrikstjeneste, norsk firma eller organisasjon med virksomhet i utlandet,
studenter/au pair eller sjøfolk i utenriksfart med fast bopel i Norge, gjelder begrensningen ikke.

3. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE
3.1
Hvis det framgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen
3.1.1
ERSTATNING VED DØD.
3.1.2
ERSTATNING VED LIVSVARIG MEDISINSK INVALIDITET.
3.1.3
ERSTATNING VED BEHANDLINGSUTGIFTER.

3.2
Forsikringssum(mer) framgår av forsikringsbeviset. Den forsikringssum som gjaldt da forsikringstilfellet inntraff,
legges til grunn ved erstatningsberegningen.
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4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES
4.1
Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås skade på kroppen
forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet - ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. Skade
på sinnet, for eksempel sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade
som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.
Har den forsikrede forsettlig framkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel
ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.
Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette
skyldes en akutt sinnsforvirring - som skyldes ytre årsak og ikke en sinnslidelse.

4.2
SÆRLIGE AKTIVITETER - SPORT
4.2.1
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes– deltagelse i:
- boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport
- basehopping
4.2.2
Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke ulykkesskade som skyldes deltagelse i:
sports-/fritidsdykking dypere enn 30 meter
- yrkesmessig dykking med tilførsel av luft eller pustegass.
- utforrenn som er godkjent av forbund eller krets.
- hastighetsløp eller trening til hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy
- trial og motocross
- brupendling og strikkhopping
- rafting eller bruk av elvebrett
- fjell- , is-, klippe- og grotteklatring, juving, bouldring og lignende.
- paraskiing
- oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner.
Se også punkt 6.4 om begrensninger for visse sportsgrener når det gjelder dekning av behandlingsutgifter og
punkt 4.3 om luftsport.

4.3
FLYGING - LUFTFART - LUFTSPORT
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes hanggliding, flyging med mikrolette-/ultralette fly,
fallskjermhopping, paragliding og ballongfart.
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som rammer pilot når skaden skyldes flyging med militært jetjagerfly.
Selskapet svarer ikke for ulykkesskade som skyldes flykapring, herunder flysabotasje, og som inntreffer senere
enn 6 måneder etter at kapringen fant sted.
Dekning ved kapring gjelder likevel ikke ved utbrudd av krig, enten er erklært eller ikke, mellom to eller flere av
følgende land: Frankrike, Folkerepublikken Kina, det tidligere Sovjetunionen, Storbritannia og USA.
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4.4
ENDRINGER AV GENERELLE VILKÅR PUNKT 1
4.4.1
Jordskjelv og vulkanske utbrudd
Generelle vilkår punkt 1.1 er fraveket. I stedet gjelder:
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge. Som Norge anses
også den norske kontinentalsokkel og Svalbard. Utenfor Norge svarer selskapet likevel for slik ulykkesskade.
4.4.2
Isotoper
Generelle vilkår punkt 1.2 er fraveket. I stedet gjelder:
Begrensningen vedrørende atomkjemereaksjoner endres slik at forsikringen omfatter skade voldt av radioaktiv
isotop brukt til sivilt formål.

4.5
MILITÆRTJENESTE I FREDSTID
Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke militærtjeneste i fredstid under tjeneste i væpnede styrker utenfor
Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste.

4.6
DRUKNING
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade ved drukning med mindre kravstilleren kan godtgjøre at det er
overveiende sannsynlig at drukning ikke skyldes sykdom, sykelig tilstand eller forhold som selskapet etter
vilkårene ellers ikke svarer for.

4.7
SKADE VED MEDISINSK BEHANDLING ELLER BRUK AV MEDIKAMENTER
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket ved medisinsk undersøkelse, behandling o I eller ved inntak av
medikamenter, med mindre den forsikrede er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som selskapet svarer
for. Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen ulykkesskade forårsaket direkte eller indirekte ved inntak av sove-,
smertestillende eller narkotiske midler.

4.8
SKADE SOM ER PÅVIRKET AV SYKDOM, SYKELIG TILSTAND ELLER ANLEGG
Forsikringen gjelder ikke
- ulykkesskade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand.
-

for følgende sykdommer eller sykelige tilstander (som har ført til invaliditet, dødsfall eller midlertidig
arbeidsuførhet), selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak:
Hjerteinfarkt, kreft, åreknuter, nucleusprolaps, ischias, lumbago, hekseskudd, spondylose, revmatisme,
leddrevmatisme, artritt, ”gikt” og nevrose.
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-

skade oppstått ved infeksjon etter stikk eller bitt av insekt, f eks malaria eller flekktyfus. Likevel svarer
selskapet for lokal sårinfeksjon og «blodforgiftning» (sepsis) oppstått på denne måte. Andre infeksjoner
svarer selskapet bare for når det må anses å være på det rene at årsaken er infeksjon av sår oppstått ved
ulykkesskade og at en annen smittemåte må anses utelukket.

I andre tilfelle settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg sammen med
ulykkesskaden har medvirket til den forsikredes død, invaliditet eller midlertidige arbeidsuførhet. Erstatningen
nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet,
invaliditeten eller den midlertidige arbeidsuførheten.

4.9
UAKTSOM FRAMKALLING AV FORSIKRINGSTILFELLET
Har den forsikrede grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar
settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har framkalt
forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om forsikrede var i selvforskyldt rus, hvilken
virkning nedsettelse eller bortfall av selskapets ansvar vil få for den som har krav på forsikringen eller for andre
personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og forholdene ellers.
I andre tilfeller enn som nevnt i første ledd, kan selskapet ikke påberope seg at den forsikrede uaktsomt har
framkalt forsikringstilfellet.
Selskapet kan ikke påberope seg reglene i første ledd dersom den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand
ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

4.10
SLAGSMÅL OG FORBRYTELSE
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at den forsikrede frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse.

4.11
LYS OG TEMPERATUR
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur, med mindre den
forsikrede var utsatt for påvirkningen som følge av en ulykkesskade som selskapet svarer for, eller påvirkningen
skyldes en nødsituasjon som den forsikrede ufrivillig var kommet i.

4.12
FORGIFTNING
Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler.

4.13
HANDLINGER FORETATT FOR Å AVVERGE SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM
Ingen av de unntak som er nevnt ovenfor gjelder, dersom ulykkesskaden skyldes en handling som tok sikte på å
forebygge skade på person eller eiendom, og handlingen etter de foreliggende forhold måtte anses forsvarlig.
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5. ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER
5.1
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt i forsikringsbeviset til enhver
tid overholdes.
Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar
settes ned eller falle helt bort.
5.1.1
Legebehandling og undersøkelse
Når et skadetilfelle er inntruffet, skal den forsikrede snarest søke lege, underkaste seg nødvendig behandling og
følge legens forskrifter.

6. SKADEOPPGJØR
6.1
FELLESREGLER
6.1.1
Selskapet skal underrettes om dødsfall så snart som mulig. Selskapet har rett til å forlange obduksjon.
Ved annen skade må den skadde snarest søke lege, underkaste seg regelmessig legebehandling og følge legens
forskrifter.
Skademelding må også snarest sendes selskapet. Se Generelle vilkår punkt 5 om frist for å melde skade og regler
om foreldelse.
6.1.2
Den skadde plikter å la seg undersøke av lege som selskapet utpeker. Hvis den skadde ikke oppfyller denne
forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet.
6.1.3
Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi selskapet de opplysninger som er tilgjengelige for ham eller
henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen.
Opplysningene gis på skjema fastsatt av selskapet. Skademeldingen skal inneholde forsikredes fødselsnummer
(11 siffer).
Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot
selskapet både under denne og andre forsikringsavtaler, jf FAL § 18-1.
6.1.4
Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling - og den forsikrede uten rimelig
grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling - skal det likevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad
tas hensyn til den mulighet for forbedring som slik behandling kan antas å ville ha medført.
6.1.5
Hvis ikke annet framgår av forsikringsbeviset, tilhører erstatningen den forsikrede eller de etterlatte i henhold til
bestemmelsene i FAL § 15-1.
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6.1.6
Sikrede har krav på renter av erstatningsbeløp, jf FAL § 18-4.

6.2
DØDSFALL
Forsikringssummen for den enkelte forsikrede under ”Familieulykke” bestemmes av alder. Når forsikrede på
skadetidspunktet har fylt 18 år gjelder forsikringssummen som er angitt for ”voksne”.
Har ulykkesskaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatningen med den sum som er nevnt i
forsikringsbeviset. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til
fradrag.
Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales hverken dødsfalls - eller
invaliditetserstatning.
Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men
invaliditetserstatning.

6.3
LIVSVARIG INVALIDITET
Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning.
For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre del av den.
Forsikringssummen for den enkelte forsikrede under ”Familieulykke” bestemmes av alder. Når forsikrede på
skadetidspunktet har fylt 18 år gjelder forsikringssummen som er angitt for ”voksne”.
6.3.1
Invaliditetsskala
For de invaliditeten som er nevnt nedenfor, skal følgende satser gjelde:
Uhelbredelig sinnssykdom som utelukker ethvert arbeid
Fullstendig tap av/eller fullstendig funksjonstap i:
Ben
i
kne/lår, god protesefunksjon
Ben
i
kne/lår, dårlig protesefunksjon
Ben
i
ankel/legg, god protesefunksjon
Ben
i
ankel/legg, dårlig protesefunksjon
Stortå (1. tå)
2. tå
Maksimalt for tap av tær på en fot
Synet på begge øyne
Synet på ett øye, når det andre øyet er normalt
Synet på ett øye, når det andre er blindt
Selve øyet, tillegg
Hørsel på begge ører
Hørsel på ett øre, når det andre øret er normalt
Hørsel på ett øre, når det andre øret er døvt
Luktesansen
Smakssansen
Såvel lukte- som smakssansen

100%

40-45%
55-65%
20-30%
40-45%
5%
3%
10%
100%
18%
100%
2%
65%
15%
65%
5%
5%
15%
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Overarm
Underarm, god
protesefunksjon
Underarm, dårlig
protesefunksjon
Hånden eller alle
fingre
Tommelfinger
Pekefinger
Langfinger
Ringfinger
Lillefinger
Tommel-, peke-,
lang- og ringfinger
Peke-, lang-, ringog lillefinger
Alle fingre på en hånd

Den beste
Hånd
70%

Den andre
hånd
60%

50-55%

45-50%

60-65%

50-55%

50%
25%
12%
10%
5%
7%

45%
20%
10%
10%
5%
7%

50%

45%

35%
50%

30%
45%

Tapes disse lemmer eller deres funksjon delvis, fastsettes en tilsvarende lavere prosentsats. Ved redusert syn,
fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av synsevnen med korrigerende glass. Ved redusert hørsel
fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av høreevnen med bruk av høreapparat.
6.3.2
I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosentsatser som er anført i
tabellen i punkt 6.3.1 skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, danner
tabellens satser under enhver omstendighet grensen for selskapets erstatningsplikt.

6.3.3
Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til
erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag
når invaliditetsgraden skal bestemmes.
6.3.4
Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100%, selv om flere lemmer eller organer er skadd.
6.3.5
Erstatningen forfaller til betaling når den livsvarige invaliditetsgraden kan fastsettes, likevel tidligst ett år etter at
ulykkesskaden inntraff. Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at selskapet i hvert fall skal betale en del av det
beløp som kreves, skal det utbetales et tilsvarende forskudd.
Endelig oppgjør kan ikke utstå lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff.
Erstatningen skal fastsettes etter den invaliditetsgrad som antas å bli den endelige.
6.3.6
Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning.
6.3.7
Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling.
Fastsettelsen skal være tabellarisk, og fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell av 5. mai
1972 (se utdrag av tabellen i punkt 6.3.1).
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6.4
BEHANDLINGSUTGIFTER
Gjelder bare medlemmer av norsk folketrygd og gjelder ikke ulykkesskade som:
a)

Skyldes deltagelse i fotball-, håndball, rugby-, amerikansk fotball-, bandy- og ishockeykamper som er
obligatoriske eller godkjent av forbund eller krets. Behandlingsutgifter erstattes likevel ved ulykke som
skyldes deltakelse i slike bedriftsidrettskonkurranser
b) Er unntatt etter begrensningene i punkt 4
.
Medfører annen ulykkesskade innen 2 år fra skadedagen nødvendige utgifter til behandling, erstattes inntil 0,5 G
for slike utgifter til:

-

lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt.
forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege.
proteser.
behandling og opphold i sykehus samt fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor når behandling er
rekvirert av lege.
reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Erstatningen begrenses til utgifter med
rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand.

Utgifter opphold i hotell, rekonvalesenthjem og lignende erstattes ikke. Forsikringen omfatter heller ikke
merutgifter til opphold/behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger - uten offentlig
driftstilskudd.
Forsikrede plikter å legge fram oppgave med originale bilag over utgifter som kreves erstattet og har krav på
erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold.
I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1 000.

7. ANDRE BESTEMMELSER
7.1
OPPLYSNINGSPLIKT OG SVIK
Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal også eget
tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering
risikoen, jf FAL § 13-1. Forsømmes opplysningsplikten, det ikke er bare lite å legge vedkommende til last, kan
selskapets ansvar nedsettes eller falle bort, jf FAL § 13 Dessuten kan selskapet si opp forsikringen, se Generelle
vilkår punkt 4 og 6.

7.2
OPPSIGELSE OG FORNYELSE
I tillegg til bestemmelsene i Generelle vilkår punkt 6 gjelder følgende:
Selskapet kan si opp eller endre forsikringen ved avtaleperiodens utløp, med 2 måneders varsel, ved en
helsetilstand, jf FAL § 12-7, og forsikringstakeren kan si opp forsikringen i avtaleperioden hvis behovet er falt
bort
pga emigrasjon, dødsfall, uførepensjonering og lignende eller det foreligger andre særlige grunner, jf FAL § 12-3.
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SÆRVILKÅR
Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen.

INNHOLD
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Særvilkår 14C - FRITIDSKLUBB
Forsikringen omfatter medlemmer under aktiviteter som arrangeres av fritidsklubben i de aktuelle lokaler i
åpningstiden. Direkte reise til og fra hjem/ fritidsklubb er også dekket.
Videre gjelder forsikringen under utflukter/reiser under fritidsklubbens ledelse/ansvar og da også på direkte reiser
til/fra frammøtested og destinasjon.
Forsikringstaker fører medlemsfortegnelse og betaler premien.
Det er ikke adgang til å reservere seg mot medlemskap, med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset.

Særvilkår 14D - SPEIDERE
Forsikringen gjelder på møter, turer, leire, reiser o I som foregår under ledelse/ansvar av patrulje, tropp o s v.
Forsikringen gjelder også ulykkesskade som speidere ramme av på direkte vei fra hjemmet til møte-/leirstedet og
tilbake til hjemmet igjen.
Forsikringstaker fører fortegnelse over medlemmene, og betaler premien.
Det er ikke adgang til å reservere seg mot medlemskap, med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset.

Særvilkår 14E - KORPS/KOR
Forsikringen gjelder under øvelser, konserter, stevner, reiser o I som foregår under korpsets/korets ledelse/ansvar.
Dessuten gjelder forsikringen på direkte vei fra hjemmet til øvelse/ konsert/stevne/ styremøte og tilbake til
hjemmet igjen.
Forsikringen omfatter alle aktive medlemmer, inklusive dirigent, instruktør, materialforvalter(e), styremedlemmer,
aspiranter og drillkorps.
Fortegnelse over medlemmer føres av forsikringstakeren, som også betaler premien.

Det er ikke adgang til å reservere seg mot medlemskap, med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset.
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Særvilkår 14F - KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR SKOLEELEVER,
BARNEHAGEBARN OG FRITIDSHJEM

1
HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder innenfor skolens/barnehagens område, det vil si i skolens lokaler og i skolegården, men bare
under ordinær skoletid, med mindre det gjelder undervisning, leke idrettsøvelser, deltakelse i stevner, utflukter,
reiser og lignende som er arrangert av forsikringstager og er under dennes ledelse og ansvar.
For øvrig gjelder denne forsikringen på direkte vei fra hjemmet til skolen og fra skolen til hjemmet, samt utenfor
skolens område i det store frikvarteret. Tilsvarende retningslinjer gjelder for heldagsskole, fritidshjem og
barnehage.
Skade som oppstår når elevene ellers oppholder seg på skolens område, omfattes ikke - selv om oppholdet finner
sted med skolens tillatelse.
Utover dette gjelder forsikringen ved utplassering av elever i arbeidslivet, når denne inngår som ledd i
undervisningen. I slike filfeller gjelder forsikringen ulykkestilfelle inntruffet under arbeid på arbeidsstedet i
arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og arbeidssted.
Internatskoler
For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet i den tid elevene oppholder seg ved skolen, men
ikke i ferie og lignende fravær hvor elevene ikke er under skolens tilsyn. Forsikringen gjelder under reiser til/fra
skolen i forbindelse med slikt fravær.
Generelt
Forsikringstaker fører fortegnelse over de forsikrede, og betaler premien. Det er ikke adgang til å reservere seg
mot medlemskap i forsikringen.

2
SPESIELLE VILKÅR
Behandlingsutgifter er dekket med inntil 0,75G for ett og samme skadetilfelle.
Behandlingsutgifter betales i inntil 3 år fra skadedagen. Ved tannskader påført barn under 16 år dekkes
behandlingsutgifter - som ikke dekkes fra annet hold - i inntil 10 år fra skadedagen.
I erstatningsoppgjøret trekkes en egenandel på kr 1 000.
For barn som på skadedagen er under 16 år, gjøres følgende forandringer i gjeldende vilkår for ulykkesforsikring:
-

Unntakene i punkt 4.2.2 gjelder ikke.
Punktene 4.6, 4.9, 4.10, 4.11 og 4.12 utgår.
Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade som skyldes at man deltar i en forbrytelse.

Særvilkår 14G - KOLLEKTIV FORSIKRING
Forsikringstakeren plikter å gi selskapet beskjed når antallet av personer som går inn under forsikringen endres
med minst 10% i forhold til det antall som er nevnt i forsikringsbeviset. Det samme gjelder endring på 100
personer eller mer. Variasjon i antall forsikrede på under 10% eller 100 personer i forhold til det antall som er
nevnt i forsikringsbeviset, medfører ingen premieregulering i forsikringsåret.
Forsikringstaker fører fortegnelse over de forsikrede, og betaler premien
Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap, med mindre det framkommer andre opplysninger i
forsikringsbeviset.
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OPPLYSNINGER
Bistand i klagesaker
Hvis det ved behandlingen av en sak menes at det er gjort feil fra selskapets side, og dette ikke avklares gjennom
den ordinære saksbehandling, kan henvendelse gjøres til:
Forsikringsklagekontoret
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon 23 13 19 60
Fax
23 13 19 70
Dette kontor er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådets og Finansnæringens Hovedorganisasjon for å
imøtekomme det behov for hjelp forsikringstaker kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Det koster ikke noe å søke råd hos kontoret. Utgiftene betales Staten ved Forbrukerrådets og av Finansnæringens
Hovedorganisasjon med en halvpart på hver.

SERVICETELEFONER
For informasjon om skadebehandling:
Norwegian Claim Adjusters AS
23 25 60 90
Kritiske skadesituasjoner (24 timer):

23 25 60 90

KNIF
Trygghet
Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap
Tollbugt. 3, 0152 Oslo
Orgnr. : 980 404 706
Telefon 23 10 37 47 Telefax 23 10 37 38
E-mail: post@knif.no Nettside: http://www.knif.no
I samarbeid med:
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