Ulykkesforsikring
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Fremtind Forsikring AS

Gjeldende fra 5. mars 2020

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen gir rett til utbetaling hvis forsikrede blir utsatt for en ulykke som fører til invaliditet, behandlingsutgifter
eller dødsfall.
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?

B Dødsfall
B Varig medisinsk invaliditet
B Behandlingsutgifter
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Opphold i høyder over 6.000 meter
Seilflygning, hanggliding
Flygning med mikrolette og ultralette fly
Ballongflygning
Fallskjermhopping (inklusive paragliding)
Heliskiing, paraskiing og lignende
Dykking dypere enn 40 meter
Boksing, bryting, judo, karate og annen
kamp- og selvforsvarssport
Trening til eller deltakelse i hastighetsløp
med båt eller motorkjøretøy. Unntaket
gjelder ikke trialkjøring.
Basehopping
Ekspedisjoner
Idrett som gir forsikrede bruttoinntekt
og/eller sponsormidler på mer enn 2 G per år

Unntakene over gjelder ikke barn under 16 år.
Skade som skyldes:
A Sykdom, besvimelse eller sykelig
tilstand/disposisjon
A Psykiske skader med mindre det samtidig er
påført fysisk skade som medfører medisinsk
invaliditet/uførhet
A Medisinske komplikasjoner som følge av
undersøkelse eller behandling eller frivillig
inntak av medikamenter. Forsikringen dekker
likevel skade som følge av behandling
foreskrevet av lege på grunn av en
erstatningsmessig ulykkesskade
A Smitte gjennom bakterier, virus eller annen
smittekilde, for eksempel insektstikk/bitt
A Kriminell handling
A Deltakelse i slagsmål, hvis ikke deltakelsen
skyldes en nødsituasjon
A Forgiftning gjennom mat eller drikke
A Påvirkning av sovemidler, smertestillende,
alkohol eller narkotiske midler

Unntakene i de tre siste punktene ovenfor,
gjelder ikke for barn under 16 år.
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Er det noen begrensninger i dekningen?
Forsikringen kan ha begrensninger som følge
av
C

Forsettelig fremkallelse, eller grovt
uaktsoms fremkallelse, av forsikringstilfelle
kan retten til erstatning falle helt eller delvis
bort.

Hvor gjelder forsikringen?
•
•
•

Gjelder i Norden
Gjelder opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder
Gjelder opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder når den forsikrede eller dennes foresatte er:
· ansatt i Utenrikstjenesten
· ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet
· ansatt i organisasjon med tilknytning til Norge
· student/aupair

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.
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 du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og
blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på e-post. Vi har flere distributører av våre forsikringer. Ta kontakt med
den distributøren du kjøpte forsikringen av, for å si den opp.

