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1. Hvilke vilkår som gjelder

I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen

2. Utbetaling ved arbeidsuførhet

Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minimum 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende

som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, og arbeidsuførheten bedømmes som varig,

har forsikringstakeren rett til uføreerstatning. Den avtalte forsikringssummen utbetales som et

engangsbeløp.

Dersom forsikringstakeren ikke har disponert over forsikringen som nevnt under generelle vilkår punkt 1

gjelder følgende: Forsikringssummen utbetales til forsikringstaker.

3. Definisjon av arbeidsuførhet

Uføregraden angir hvor mye forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt. Ved

fastsettelse av uføregrad legger Selskapet til grunn forsikredes reelle arbeidsevne og muligheter for

arbeidsinntekt i ethvert arbeid sammenlignet med tilsvarende muligheter før forsikrede ble arbeidsufør.

Ved vurderingen tar Selskapet særlig hensyn til hvor mye forsikrede faktisk arbeider. Forsikrede skal derfor

gjennomgå hensiktsmessig behandling og/eller tiltak for å bedre eller avklare arbeidsevnen.

4. Begrensninger i selskapets ansvar ved arbeidsuførhet

Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom:

a) Uførheten skyldes sykdom/lidelse er blitt påvist eller har vist symptomer eller tegn før det er gått

tre måneder etter at avtalen ble akseptert av forsikringstaker. Denne begrensningen gjelder ikke

ved flytting av tilsvarende forsikringer, forutsatt at tidligere forsikring har vært i kraft i minst 12

måneder før den ble sagt opp. Begrensningen gjelder da kun eventuell utvidelse av

dekningsomfang og/eller økning i forsikringssum.

b) Arbeidsuførheten skyldes forhold som selskapet har reservert seg mot. Eventuell reservasjon

vil fremgå av forsikringsbeviset.
a) Arbeidsuførheten skyldes forhold som kommer inn under generelle vilkår om begrensninger

i punkt 10.

Selskapets erstatningsplikt faller bort dersom forsikrede forsettlig har fremkalt eller forverret

arbeidsuførheten. Selskapet er likevel erstatningspliktig dersom den forsikrede på grunn av sin alder eller

sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

5. Forbehold om tilpasning av premie

5.1 Forbehold om tilpasning av pris dersom forsikrede røyker

Følgende gjelder for forsikringer kjøpt eller økt i forsikringssum etter 20. april 2010: Hvis forsikrede røyker,

gir dette et tillegg i premien. Dersom forsikredes røykevaner endres i forhold til det som ble opplyst i
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egenerklæringen om helse, plikter forsikrede å melde fra om dette. Meldingen må være gitt innen 90 dager

etter at endringen fant sted. Dersom forsikrede unnlater å melde fra om endring i røykevaner og

forsømmelsen fører til at premien ikke blir forhøyet, kan selskapet kreve at erstatningsutbetalinger blir

nedsatt forholdsmessig jf. forsikringsavtaleloven § 13-7. Forbehold om tilpasning av premien dersom

forsikrede røyker gjelder ikke for fortsettelsesforsikringer.

5.2. Forbehold om tilpasning av pris dersom forsikrede endrer yrke eller utdannelse

Følgende gjelder for forsikringer priset etter yrke og utdannelse; i hovedsak forsikringer som er kjøpt eller

økt i forsikringssum etter 1. desember 2014: Hvis forsikredes yrke eller høyeste fullførte utdannelse endres,

plikter forsikrede å melde fra om dette. Meldingen må være gitt innen 90 dager etter at endringen fant

sted. Dersom forsikrede unnlater å melde fra om endring i yrke og forsømmelsen fører til at premien ikke

blir forhøyet, kan selskapet kreve at erstatningsutbetalinger blir nedsatt forholdsmessig jf.

forsikringsavtaleloven § 13-7.
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