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Gjelder fra 01.01.2023 

Forsikringsvilkår Uføreforsikring Ekstra 
 
1. Hvem som er forsikret 
 
Forsikringen gjelder for den personen som er angitt i forsikringsbeviset. Det kan kjøpes forsikring på 
personer i alderen 18 til 55 år som er bosatt i Norge, og som fylle et av følgende kriterier:  

• Har vært sammenhengende bosatt i Norge i de 5 siste år. 
• Er norsk, svensk eller dansk statsborger bosatt i Norge.  

Det er en betingelse for dekning at den forsikrede er medlem i norsk folketrygd når forsikringstilfellet 
inntreffer.  

Forsikrede må være 100 % arbeidsdyktig tilsvarende 100 % stilling for å kunne kjøpe forsikring. 

 
2. Definisjon 
 
2.1 Arbeidsuførhet 
Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid som følge av sykdom 
eller skade inntruffet i forsikringstiden. Ved avgjørelse av om det foreligger sykdom legges det til grunn et 
sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Når graden av 
varig arbeidsuførhet fastsettes, tas det hensyn til forsikredes muligheter for inntekt i ethvert arbeid som 
forsikrede kan utføre. 

 
3. Forsikringens omfang 
 
Forsikringen gir månedlig utbetaling ved langvarig sykemelding/arbeidsuførhet og engangsutbetaling ved 
varig arbeidsuførhet. Se henholdsvis punkt 3.1 og 3.2. Det er ikke betalingsfritak ved uførhet. 
 
3.1  Månedlig utbetaling  

 
3.1.1 Forsikringstilfellet 
Forsikringstilfellet inntreffer når forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et 
sammenhengende tidsrom av minst ett år (karenstid) som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet 
i forsikringstiden, mens forsikringen har vært i kraft. 
 
3.1.2 Utbetaling 
Ved 100% arbeidsuførhet utbetales det 10% av avtalt forsikringssum årlig, fordelt på månedlige 
utbetalinger. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen forholdsmessig.  
 
3.1.3 Utbetaling etter opphørsdato 
Karensperioden må være påbegynt innen forsikrede fyller 60 år og forsikringstilfellet må inntreffe innen 
ett år etter opphørsdato. 
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3.1.4 Hvor lenge det utbetales 
Det gis utbetaling så lenge arbeidsuførheten er minst 50 %. 
 
Utbetalingen opphører likevel: 
- hvis de samlede utbetalinger tilsvarer avtalt forsikringssum. 
- dersom arbeidsuførheten blir vurdert som varig og betingelsene i punkt 3.2 er oppfylt. 
- to år etter den opphørsdato som er angitt i forsikringsbeviset.  

 
3.1.5 Arbeidsuførhet av samme årsak innen 6 måneder etter friskmelding 
Utbetalingen stopper dersom forsikrede blir friskmeldt/ikke lenger oppfyller minstevilkårene for 
utbetaling. Dersom forsikrede innen 6 måneder, av samme årsak som det tidligere er innvilget 
utbetaling for, igjen oppfyller vilkårene for utbetaling, mens forsikringen har vært i kraft, gjenopptas 
utbetalingen uten krav til ny karenstid. Utbetalingens størrelse baserer seg da på tidligere vedtak, 
korrigert for eventuell endring i uføregrad 

 
3.1.6 Nytt forsikringstilfelle 
Utbetalingen opphører dersom forsikrede blir friskmeldt/ikke lenger oppfyller minstevilkårene for 
utbetaling. Dersom forsikrede innen 6 måneder, av annen årsak enn det tidligere er innvilget utbetaling 
for, igjen oppfyller vilkårene for utbetaling, mens forsikringen har vært i kraft, beregnes ny karenstid. 
Det samme gjelder dersom det går mer enn 6 måneder før forsikrede igjen oppfyller vilkårene for 
utbetaling, uansett årsak til arbeidsuførheten. Har forsikrede en løpende utbetaling, vil en økning i 
forsikredes uføregrad ikke medføre krav til ny karenstid, forutsatt at økningen skyldes samme årsak 
som det tidligere er innvilget utbetaling for. Utbetalingsbeløpets størrelse baserer seg da på tidligere 
vedtak, korrigert for eventuell endring i uføregrad. Skyldes økningen annen sykdom/ulykkesårsak, 
beregnes ny karenstid. 

 
  

3.2   Engangsutbetaling  
 

3.2.1 Forsikringstilfellet 
Forsikringstilfellet inntreffer når forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et 
sammenhengende tidsrom av minst to år (karenstid), som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet 
i forsikringstiden, mens forsikringen har vært i kraft. Arbeidsuførheten må i forsikringstiden bedømmes å 
være minst 50 % varig. 
 
3.2.2 Utbetaling 
Utbetalingen tilsvarer avtalt forsikringssum fratrukket tidligere månedlig utbetaling. 
 
3.2.3 Utbetaling etter opphørsdato 
Karensperioden må være påbegynt innen forsikrede fyller 60 år og forsikrede må være bedømt å være 
varig arbeidsufør med minst 50 % innen 2 år etter opphørsdato. 

 
4. Hvem forsikringen utbetales til  

 
Forsikringen utbetales til forsikringstaker. Dør forsikringstaker før innvilget erstatning er utbetalt, utbetales 
forsikringssummen til forsikringstakers dødsbo. 
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5. Begrensninger 
 

Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom:  
  
5.1 Sykdommen/skaden skyldes forhold som kommer inn under punktene 14 og 15 i de Generelle 

forsikringsvilkårene.  
5.2 Sykdom, tilstand eller lidelser som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder 

etter at forsikringen trådte i kraft, jf. FAL § 13-5. Ulykke er allikevel dekket.  
5.3 Arbeidsuførheten skyldes helsemessige forhold som selskapet har reservert seg mot. Eventuell 

reservasjon kommer frem av forsikringsbeviset. 
5.4 Arbeidsuførheten skyldes følger av alkoholmisbruk, narkotiske stoffer, rusmidler, anabole steroider eller 

andre prestasjonsfremmende midler eller misbruk av reseptbelagt medisin.  
5.5 Forsikringstilfellet er oppstått i forbindelse med trening eller deltakelse i hel- eller halvprofesjonell 

sportsutøvelse. Med hel- eller halvprofesjonell sportsutøvelse forstås sport eller idrett som gir forsikrede 
brutto inntekt og/eller sponsormidler på mer enn 1G pr. år. (G=Folketrygdens grunnbeløp). 

 
Dersom forsikrede motsetter seg medisinsk behandling, kan selskapet ved fastsettelse av uføregrad ta 
hensyn til den forventede reduksjon i uføregraden som slik behandling ville gitt. 
 

Begrensningene i punkt 5.2 gjelder ikke for kunder som flytter tilsvarende forsikringer fra et annet selskap, 
forutsatt at den tidligere forsikringen hadde vært i kraft i minst 12 mnd før den ble sagt opp. 
Symptomklausulen i punkt 5.2 gjelder da kun eventuell økning av dekningsomfanget og/eller økning av 
forsikringssum.   

 
6. Opphør  
 
Forsikringen opphører når forsikrede fyller 60 år eller når avtalt forsikringssum er utbetalt. Dør forsikrede før 
forsikringstilfellet har inntruffet, bortfaller retten til erstatning. Dør forsikrede mens den månedlige erstatning 
utbetales, vil siste utbetaling være til og med måneden etter dødsfallet.  


