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Hvilken forsikring er dette?
Alvorlig sykdom er en forsikring som gir en engangsutbetaling av avtalt forsikringssum, ved utvalgte diagnoser.
Kan kjøpes mellom 18 - 60 år og varer frem til fylte 67 år. 

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hva dekker forsikringen Hva dekker forsikringen ikke

Er det noen begrensninger i dekningen?

Hvor gjelder forsikringen?

Hvilke forpliktelser har jeg?

Når og hvordan betaler jeg?
Første termin betales ved etablering av forsikringsavtalen. Fremtidige betalinger belastes 
månedlig pr avtalegiro, og må betales innen betalingsfristen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen vi mottar en skriftlig aksept på tilbudet, samt at helseerklæringen er ferdig utfylt, signert 
og mottatt av oss. Forsikringen opphører ved avtalt alder, men kan til enhver tid sies opp av forsikringstakeren.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
En oppsigelse må være skriftlig. Du kan si opp forsikringen ved å logge deg inn på Min Side.
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Diagnoser som ikke er oppgitt i 
forsikringsvilkårene

Ved kjøp av forsikringen plikter du å gi fullstendige svar på selskapets spørsmål. I forsikringsbeviset fremgår det hvilke 
opplysninger som er lagt til grunn.  I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine 
forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.
Forsikringens gyldighet forutsetter at den som er forsikret er medlem av norsk folketrygd. Ved lengre opphold eller varig 
flytting til utlandet, kan medlemskapet falle bort. 
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Forsikring gir utbetaling ved 26 utvalgte 
diagnoser, blant annet kreft, hjerteinfarkt og 
hjerneslag. For utfyllende liste, se 
forsikringsvilkår.

I Norge, Sverige og Danmark

I resten av verden inntil 12/48 måneder etter utreise. Se vilkår for spesifikasjon 

For hver diagnose er det kriterier for 
alvorlighetsgraden av sykdommen. Disse må 
være oppfylt for å ha rett på utbetaling

3 måneder symptomklausul

Krig og uroligheter

Rusmidler 

Alvorlig sykdom
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet




