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Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen gir månedlige utbetalinger ved uførhet. Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 16 og 60 år, og opphører

senest ved 67 år.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til

forsikringsbevis og vilkår.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker

B Månedlige utbetalinger ved uførhet.

Utbetalingene starter etter 12 måneders

sammenhengende sykemelding på minst 50

prosent, hvis ikke annet er avtalt. Valgt årlig

forsikringssum utbetales i månedlige rater

og utbetales så lenge du er minst 50 prosent

arbeidsufør, helt frem til valgt opphørsalder

(senest 67 år)

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker ikke

A Uførhet som skyldes sykdom/lidelse som er

blitt påvist eller har vist symptomer eller

tegn før det er gått tre måneder etter at

avtalen ble akseptert av forsikringstaker

Er det noen begrensninger i dekningen?

Forsikringen kan ha begrensninger som følge

av

C At arbeidsuførheten skyldes forhold som

selskapet har reservert seg mot ved

vurdering av helseopplysningene. Eventuell

reservasjon vil fremkomme av

forsikringsbeviset

C Forsikringstilfeller som forsikrede selv har

fremkalt eller forverret ved grov uaktsomhet

eller forsett

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i hele verden.

Hvilke forpliktelser har jeg?

Ved kjøp av forsikringen plikter du å gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. I forsikringsbeviset fremgår

det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig.

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Forsikringen

betales månedlig med avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen gjelder fra den dagen vi mottar en skriftlig aksept på tilbudet. Hvis du flytter forsikringen fra et annet

forsikringsselskap må du huske å levere helseskjema til oss før du sier opp tidligere forsikring. Dette er i samsvar med

bransjeavtale gitt av Finans Norge. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Forsikringen, eller

deler av denne, kan til enhver tid sies opp av forsikringstakeren. Ved oppsigelse godskrives en eventuell overskytende

premie som er innbetalt.



Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Vi har flere distributører av våre forsikringer.Ta kontakt med den distributøren du kjøpte forsikringen av, for å si den

opp.
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