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8.1.1
8.1.2
8.1.3

1

Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for alle arbeidstakere under 70 år som er
fast ansatt hos forsikringstaker, og som er medlem av norsk
folketrygd på det tidspunktet ulykken inntraff.
Dersom det er avtalt og angitt i avtale og/eller forsikringsbevis
kan forsikringen gjelde for andre spesifiserte grupper eller
personer.

2

Hvor forsikringen gjelder

3

Hva forsikringen omfatter

G på skadedato dekkes ikke. Erstatningen er begrenset til 5%
av forsikringssummen for ménerstatningen, jf. pkt.6.2
6.1.2 Fremtidige merutgifter
Fremtidige merutgifter erstattes individuelt, jf.
skadeerstatningsloven § 3-1.
Forsikringen dekker framtidige årlige merutgifter som følge av
ulykkesskaden. Erstatningen utbetales som et engangsbeløp
og utmåles på følgende måte:

Forsikringen gjelder i hele verden. Se likevel punkt 7 angående
begrensninger.

Forsikringen omfatter ulykkesskade som inntreff i
forsikringstiden.

3.1 Ulykkesbegrepet

Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forårsaket av en
plutselig ytre, fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som
inntreffer i forsikringstiden.
Med fritidsulykke forstås ulykkesskade som ikke blir godkjent
som yrkesskade.
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Når fritidsulykken inntreffer

4.1 Ménerstatning

Fritidsulykke er å anse som inntruffet på skadedato.

4.2 Tap i fremtidig erverv

Fritidsulykke er å anse som inntruffet på dato for første dag i
den sykmeldingsperiode som leder fram til et
forsikringstilfelle, jf. definisjonen i punkt 5.1 - 5.3.
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Forsikringstilfelle

5.1 Ménerstatning

Et forsikringstilfelle er å anse som inntruffet på skadedato.

5.2 Tap i fremtidig erverv

Et forsikringstilfelle inntreffer på det tidspunktet forsikrede er
ervervsufør som følge av ulykkesskaden og ervervsuførheten er
fastsatt som varig.

5.3 Dødsfall

Et forsikringstilfelle er å anse som inntruffet dersom
forsikrede dør som følge av et erstatningsberettiget
ulykkestilfelle.
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Dekning under
fritidsulykkeforsikringen

Det som er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset angir hvilke
dekninger som sikrede er berettiget til under fritidsskadeforsikringen.

6.1 Tap i fremtidig erverv

Dersom denne dekningen er valgt, vil forsikrede ha krav på
følgende erstatningsposter.
6.1.1 Påførte merutgifter
Rimelige og nødvendige merutgifter som har sin årsak i
ulykkesskaden, erstattes individuelt frem til
oppgjørstidspunktet, jf. skadeerstatningsloven § 3-1, med
følgende begrensninger:
Selskapet dekker dokumenterte merutgifter som er påført
forsikrede på grunn av ulykkesskaden. Merutgifter under 2 % av

Skadelidtes alder på
oppgjørstidspunktet
Under 35 år

Erstatning: årlige merutgifter
multiplisert med:
21

35–49 år

19

50–59 år

16

60–69 år

14

Over 70 år
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Fremtidige engangsutgifter og fremtidige behandlingsutgifter
ved tannskade erstattes i henhold til bestemmelsene i lov om
skadeserstatning § 3-1.
6.1.3 Tapt inntekt
Faktisk inntektstap erstattes fram til oppgjørstidspunktet, jf.
skadeerstatningsloven § 3-1.
Følgende begrensning gjelder:
•

For ansatte hos forsikringstaker erstattes kun tapt
lønnsinntekt hos forsikringstaker. Når forsikringen er
tegnet av selvstendig næringsdrivende, erstattes
hans/hennes tapte inntekt i næring og ikke tapt
lønnsinntekt. Erstatningen er begrenset til 0,15 G på
skadetidspunktet pr. måned.

6.1.4 Tap i fremtidig inntekt
Dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset, fastsettes grunnerstatning ved 100 % varig ervervsmessig uførhet
slik.
Pensjonsgivende inntekt
Grunnerstatning
(beregningsgrunnlaget) året før ulykken
inntraff
Inntekt t.o.m. 7 G

22 G

Over 7 G t.o.m. 8 G

24 G

Over 8 G t.o.m. 9 G

26 G

Over 9 G t.o.m. 10 G

28 G

Over 10 G

30 G

Hvis forsikredes varige ervervsuførhet er lavere enn 100%,
reduseres erstatningen tilsvarende.
Samme forholdsmessige erstatning gjelder dersom andre
forsikringssummer er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.
Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstapet
er den pensjonsgivende inntekt i året før skaden inntraff.
Hvis forsikredes antatte pensjonsgivende inntekt uten skaden,
i året skaden ble konstatert, gir et høyere grunnlag, legges
dette til grunn.
Tilsvarende gjelder hvis forsikrede i et senere inntektsår har
oppnådd en pensjonsgivende inntekt som gir et høyere
grunnlag.
Hvis det er særlige holdepunkter for å anta at grunnlaget for
beregningen avviker vesentlig fra det som ville vært
forsikredes alminnelige inntektsnivå uten skaden, skal
grunnlaget settes til dette nivået.
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Beregningsgrunnlaget fastsettes i forhold til G 1. januar i det
inntektsåret inntekten er opptjent.
Alderstillegg/aldersreduksjon
•
•
•
•

Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.
For hvert år forsikrede er over 46 år, gjøres et fradrag som
utgjør 5 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel
utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen
Er forsikrede mellom 35 og 44 år, forhøyes erstatningen for
hvert år vedkommende er yngre enn 45 år med 3,5 % av
grunnerstatningen.
Er forsikrede 34 år eller yngre forhøyes erstatningen for
hvert år vedkommende er yngre enn 35 år med 2,5 % av
grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35
% av grunnerstatningen.

Ved erstatningsberegningen benyttes G og alder på forfallstidspunktet, jf. punkt 8.1.3.

6.2 Ménerstatning

Dersom det er avtalt og angitt i forsikringsbeviset utbetales
ménerstatning under fritidsulykkeforsikringen.
Om annet ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset utbetales
det ménerstatning ved varig medisinsk invaliditet som er på 15
% eller mer.
Grunnerstatning
Om ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset,
fastsettes grunnerstatningen slik:
Medisinsk invaliditet
15–24 %

Grunnerstatning ved
forsikringssum 4,5 G
0,75 G

25–34 %

1,0 G

35–44 %

1,5 G

45–54 %

2,0 G

55–64 %

2,5 G

65–74 %

3,0 G

75–84 %

3,75 G

85–100 %

4,5 G

6.2.1 Ménerstatning 1–14,99 %
Dersom det er avtalt og angitt i forsikringsbeviset at det
foreligger dekning for mén < 15 %, utbetales ménerstatning ved
erstatningsmessig fritidsulykke ved varig medisinsk invaliditet
som er mellom 1–14,99 %. For invaliditetsgrader under 15%
utbetales en forholdsmessig del av den forsikringssum som er
avtalt og angitt i forsikringsbeviset.
Det skal være avtalt og angitt i forsikringsbeviset om
forsikringssummen skal beregnes med eller uten
alderstillegg/- aldersreduksjon, jf. beskrivelse i punktet
overfor.

6.3 Erstatning ved dødsfall

Dekningen får anvendelse dersom det er avtalt og angitt i
forsikringsbeviset.
6.3.1 Erstatning til ektefelle eller samboer
Dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset, er
grunnerstatningen 15 G. Erstatningen utbetales til forsikredes
ektefelle eller samboer.
For hvert år avdøde var eldre enn 46 år reduseres erstatningen
med 5 %. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20 % av
grunnerstatningen.
Samme forholdsmessige reduksjon gjelder dersom andre
forsikringssummer er avtalt. Avdødes alder ved dødsfallet
legges til grunn og G på oppgjørstidspunktet.
6.3.2 Erstatning til barn under 20 år
Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn avdøde
forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av barnets alder
ved forsørgers bortfall og utgjør:
Barnets alder

Samme forholdsmessige erstatning gjelder dersom andre
forsikringssummer er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.
Skade som er betydelig større enn skade som gir grunnlag for
invaliditetsgrad på 100 %, gir en erstatning på 5,5 G. Dette
gjelder ikke når høyere forsikringssummer er avtalt.
Alderstillegg/aldersreduksjon
Dersom annet ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset
gjelder følgende regler om alderstillegg/aldersreduksjon:
•
•
•
•

Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.
For hvert år forsikrede er over 46 år, gjøres et fradrag som
utgjør
2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre
minst 50 % av grunnerstatningen.
For hvert år forsikrede er yngre enn 45 år, forhøyes
erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.

Ved erstatningsberegningen benyttes G og alder på skadedato.
Behandlingsutgifter er ikke omfattet som en tilleggsdekning
under dette punktet dersom annet ikke er avtalt og angitt i
forsikringsavtalen.

Erstatning

Barnets alder

Erstatning

Under 1 år

6,5 G

10 år

3,5 G

1 år

6,0 G

11 år

3,0 G

2 år

6,0 G

12 år

2,5 G

3 år

5,5 G

13 år

2,5 G

4 år

5,0 G

14 år

2,0 G

5 år

5,0 G

15 år

2,0 G

6 år

4,5 G

16 år

1,5 G

7 år

4,0 G

17 år

1,5 G

8 år

4,0 G

18 år

1,0 G

9 år

3,5 G

19 år

1,0 G

Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbel erstatning.
Barnetillegget utbetales direkte til barnet eller dets
verge/overformynderi.
Barnebegrepet
Med barn menes:
•
•

Den forsikredes egne barn (biologiske) og adoptivbarn
under 20 år.
Ektefelle/samboers særkullsbarn under 20 år med samme
adresse i folkeregisteret som forsikrede.
Samboerdefinisjonen, jf. punkt 1.2.7 i Generelt
forsikringsvilkår må være oppfylt.

6.3.3 Begravelsesutgifter og andre utgifter i forbindelse
med dødsfallet
Utgifter forbundet med dødsfallet dekkes med 0,5 G. Dette
gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har
krav på erstatning for tap av forsørger. G på
oppgjørstidspunktet legges til grunn.
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Begrensninger i selskapets ansvar

7.1 Forsikringen dekker ikke:

a) Skade på sinnet alene f. eks. sjokk – uten at det samtidig er
oppstått legemsskade.
•

Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er
oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og
erstatningsmessig medisinsk invaliditet.

b) Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig
tilstand/disposisjon.
c) Bestemte sykdommer eller sykelige tilstander selv om en
ulykkesskade kan påvises som årsak.
•

•
•

Følgende muskel/skjelettsykdommer eller diagnoser i
hele bevegelsesapparatet (armer, bein, nakke, rygg og
bekken) dekkes ikke: fibromyalgi myalgier,
senebetennelse, tendinose, benhinnebetennelse,
”musarm”, tennisalbue, frozen shoulder, prolaps,
lumbago, nerverotaffeksjon med utstråling til armer
eller ben (isjias) spondylolyse/ - listhese, reumatiske
sykdommer, artrose, osteochondrose, spondylose samt
brudd som følge av patologiske prosess eller
osteoporose.
Hjerte-/karsykdommer
Nevroser

d) Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus
eller annen smittekilde, for eksempel insektstikk/bitt, alle
former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIVinfeksjon.
e) Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller
nytelsesmidler.
f) Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende
eller narkotiske midler.
g) Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved
alle former for undersøkelse og / eller behandling uført av
så vel autorisert som uautorisert helsepersonell.
•

Forsikringen dekker likevel skade som oppstår når den
forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som
er erstatningsmessig i henhold til denne
ulykkesdekningen.

h) Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur.
•
i)
j)

Forsikringen dekker likevel slike skader når årsaken er en
nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i.

Tannskader som følge av spising dekkes ikke.
Forsettlig fremkalt skade.
•

Forsikringen dekker likevel slike skader dersom
forsikrede grunnet alder eller sinnstilstand ikke kunne
forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal
i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen
av handlingen, nemlig legemsskaden.

k) Selvmord eller forsøk på selvmord.
•

l)

Forsikringen dekker likevel selvmord dersom sikrede
kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt
sinnsforvirring med ytre årsak – og ikke en sinnslidelse.
Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller
forsøket på selvmord skyldes at den forsikrede, p.g.a.
alder eller sinnstilstand, ikke kunne forstå rekkevidden
av sin handling. Med rekkevidde, se foregående punkt.

Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser.

7.2 Utmålingsregel ved sammensatt årsak til mén,
ervervsuførhet eller død

Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon, eller tidligere
mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til
forsikredes invaliditet, ervervsuførhet eller død, reduseres
erstatningen i den grad den sykelige tilstanden/ disposisjonen
eller det tidligere mén har hatt betydning for invaliditeten,
ervervsuførheten eller dødsfallet.

7.3 Fritidsaktiviteter/sport

Forsikringen dekker ikke skade oppstått under:
•
•
•
•

Boksing.
Sportsdykking.
Fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, paragliding,
ballongferd eller flyging med mikrolette eller ultralette fly
og lignende.
Ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på Grønland og i Himalaya
dersom dette ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.

7.4 Militærtjeneste

Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i militære styrker med
oppdrag utenfor Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at
skaden ikke skyldes slik tjeneste. Forsikringen dekker heller ikke
skader som oppstår uavhengig av tjenesteutøvelsen, men som
skyldes krigshandling, terrorhandling, opptøyer eller lignende.

7.5 Krigsrisiko

Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller
dødsfall som direkte eller indirekte skyldes eller står i
sammenheng med krigslignende handling (enten krig er
erklært eller ikke) opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser
av offentlig orden, dersom dette ikke er avtalt og angitt i
forsikringsbeviset.

7.6 Spesielle bestemmelser for reiser

Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller
dødsfall inntruffet under krig eller alvorlig uro i områder hvor
det er krig/ uro når forsikrede reiser inn i området/landet,
dersom dette ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.
Opplysninger om slike områder fås ved henvendelse til
selskapet.
På reiser i utlandet dekker forsikringen likevel krigsrisiko når
forsikrede allerede befinner seg i et område hvor det bryter ut
krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen gjelder i inntil 6
uker fra dette tidspunktet.

7.7 Atomkjernereaksjoner

Forsikringen dekker ikke skade som direkte eller indirekte er
forårsaket av, eller står i sammenheng med
atomkjernereaksjoner.

7.8 Jordskjelv/ vulkanske utbrudd

Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv
eller vulkanske utbrudd i Norge.

7.9 Luftfart

Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flyging, transport
med fly og helikopter. For jetjagerpiloter dekkes ikke
ulykkesskade inntruffet under flyging.
Ved ulykkesskade inntruffet under flyging, kan samlet
erstatning for en person ikke overstige:
•
•
•

Kr 5 000 000 ved dødsfall
Kr 5 000 000 ved invaliditet/ervervsuførhet
Kr 250 000 i behandlingsutgifter/merutgifter
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Begrensningene gjelder for summen av alle forsikringer tegnet
i selskapet. Erstatningen skal fordeles på de forskjellige
forsikringer i forhold til deres forsikringsnummer.

7.10 Forholdet til trygden og andre offentlig
refusjonsordninger

Fritidsulykkeforsikringen er subsidiær i forhold til trygde- og
offentligrettslige dekninger.
Dersom trygdeytelser og lignende ikke er søkt dekket, vil
selskapet kunne gjøre fradrag i erstatningen for det skadelidte
ellers ville hatt rett til. Dette gjelder ikke dersom søknad om
dekning fra trygden åpenbart ikke ville ført frem. Ved tvil om
trygdeytelsens omfang legges den sannsynlige dekning til
grunn

7.11 Medvirkning – Forsettlig eller grov
uaktsomhet

utsettes. Fastsettelsen av ervervsuførhetsgraden kan utsettes
i inntil 1 år etter at forsikringstilfellet er inntruffet.

8.2 Hvem erstatningen utbetales til

Erstatningen utbetales til forsikrede, se imidlertid spesielle
regler som gjelder ved dødsfallserstatning til ektefelle eller
samboer, jf. punkt 6.3.1 og for barn under 20 år, jf. punkt 6.3.2.
8.2.1 Dokumentasjon som må forelegges ved dødsfall
Ved den forsikredes død må det straks sendes melding til
selskapet. Følgende må vedlegges:
• Dødsattest
• Skifte-/uskifteattest
Dersom erstatning i henhold til avtalen skal utbetales til
etter- latte samboer, må utskrift fra folkeregisteret vedlegges.
Så snart dokumentasjon for dødsfallet er godkjent av
selskapet blir forsikringssummen utbetalt.

Har skadelidte forsettlig eller grovt uaktsomt medvirket til
skaden, vil erstatningen kunne reduseres helt eller delvis, jf.
forsikringsavtaleloven § 13-8 og § 13-9.

8.3 Renter

7.12 Svik

Forsømmer den forsikrede eller annen som er berettiget å gi
opplysninger eller utlevere dokumenter, kan vedkommende
ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme
gjelder dersom den berettigede urettmessig avviser fullt eller
delvis oppgjør.

Forsikrede har krav på renter etter forsikringsavtaleloven § 184.

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett
etter forsikringsavtalen. Har vedkommende flere
forsikringsavtaler med selskapet, tapes også retten til
erstatning/forsikringssum etter disse ved samme hendelse, og
selskapet kan med øyeblikkelig virkning si opp enhver
forsikringsavtale med vedkommende, jf.
forsikringsavtalelovens § 13-3.

I den utstrekning forholdet ikke reguleres av
forsikringsavtaleloven § 18-4, gjelder lov om renter ved
forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

7.13 Forsømt opplysningsplikt

8.4 Medisinsk behandling

Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt, kan
retten til erstatning settes ned eller falle bort, jf.
Forsikringsavtaleloven §§ 13-2 til 13-4 og 18-1.
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Erstatningsoppgjør

8.1 Utbetaling av erstatning - forfallstidspunkt
generelt
Utgangspunktet er at erstatning forfaller til utbetaling når et
forsikringstilfelle er inntruffet og krav om erstatning er meldt.

8.1.1 Forfallstidspunkt særskilt i forbindelse med
utbetaling av erstatning for tapt inntekt og
merutgifter
Dekning for tapt inntekt og merutgifter utbetales så snart
selskapet har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforhold og
beregne erstatningen. Er det på et tidligere tidspunkt på det
rene at selskapet i hvert fall skal utbetale en del av det beløp
som kreves, skal selskapet utbetale et tilsvarende forskudd,
jf. forsikringsavtaleloven § 18-2.
8.1.2 Forfallstidspunkt – særskilt i forbindelse med
ménerstatning
Ménerstatning forfaller til betaling når et forsikringstilfelle er
inntruffet og krav om erstatning er meldt.
Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig
oppgjør utsettes inntil tre år fra skadetidspunktet. Oppgjør
skal da basere seg på hva som må antas å bli den livsvarige
medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på treårsdagen.
8.1.3 Forfallstidspunkt særskilt i forbindelse med tap i
fremtidig erverv
Erstatning for tap i fremtidig erverv forfaller til betaling når et
forsikringstilfelle er inntruffet og krav om erstatning er
meldt.
Mener noen av partene at graden av ervervsuførhet kan
forandre seg, kan det kreves at endelig fastsettelse av denne

Hvis forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg operasjon
eller annen behandling, skal det ved fastsettelse av den
endelige invaliditets-/ervervsgrad tas hensyn til den
sannsynlige forbedring en slik behandling kunne ha medført.

8.5 Samordning
8.5.1 Avtalt samordning
Dersom det er avtalt og angitt i forsikringsbeviset, skal
erstatning utbetalt under Bedriftsgruppelivsforsikringen gå til
fradrag ved oppgjør av dødsfallserstatningen under
Fritidsulykkeforsikringen. Dette vil kunne gjelde erstatning
for:
•
•
•

Ektefelle/samboer.
Erstatning til barn.
Begravelsesutgifter/utgifter forbundet med dødsfallet.

8.5.2 Samordning med trygdeytelser
Ved utbetaling av erstatning for påførte merutgifter og ved
beregning av erstatning for fremtidige merutgifter, tapt
inntekt og erstatning til andre enn ektefelle/samboer eller
barn, gjøres det fradrag krone for krone for de trygdeytelser
forsikrede har rett til som følge av skaden eller sykdommen.
Dersom forsikrede ikke var medlem av folketrygden, gjøres
fradrag i erstatningen for trygdeytelser vedkommende ellers
ville hatt rett til.
8.5.3 Samordning med bilansvarsloven/erstatningsrett
Erstatninger som kan kreves under bilansvarsloven eller øvrig
erstatningsrett, vil komme til fradrag krone for krone i
erstatningsoppgjøret.
8.5.4 Samordning reise direkte til/fra arbeidsstedet
Dersom forsikrede har etablert dekning til/fra arbeidsstedet
under Yrkesskadeforsikringen vil erstatningen bli delt mellom
avtalene.
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8.6 Foreldelse

Forsikredes krav mot selskapet etter loven foreldes etter tre
år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da
sikrede fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap og det
forhold som begrunner kravet, jf. forsikringsavtaleloven § 18-6.
I den utstrekning forholdet ikke reguleres av
forsikringsavtaleloven gjelder Lov om foreldelse av 18. mai
1978 nr. 18.
Forsikrede mister rett til erstatning dersom kravet ikke er
meldt selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om
de forhold som begrunner kravet, jf. forsikringsavtaleloven §
18-5.

8.7 Erstatningsregler ved død

Dør forsikrede som følge av fritidsulykke før
forfallstidspunktet for ménerstatning og/ eller
forfallstidspunktet for erstatning for tap i fremtidig erverv,
utbetales dødsfall erstatning. Eventuell ménerstatning
og/eller erstatning for tap i fremtidig erverv som måtte være
utbetalt, kommer til fradrag krone for krone i
dødsfallserstatningen.

Matrix Insurance AS representerer således Selskapet i
praktiske forhold slik som risikovurdering, utarbeidelse av
forsikringstilbud, utstedelse av forsikringsbevis og beregning
og innkassering av premier. Spørsmål vedrørende
forsikringen og forsikringsvilkårene skal rettes til:
Matrix Insurance AS
Rådhusgaten 11
N-0151 Oslo
Tel. 23 20 79 20
post@matrixinsurance.no
www.matrixinsurance.no

12 Skadebehandling

Selskapet som behandler skader er:
Crawford & Company Norway AS
Postboks. 133, N-1300 Sandvika
Tel.: +47 67 55 25 00
Faks.: +47 67 55 25 01

Dør forsikrede av annen årsak enn det er avtalt
dødsfallsdekning for etter disse vilkår og før
forfallstidspunktet for erstatning for tap i fremtidig erverv,
utbetales ingen erstatning. Allerede utbetalt erstatning under
disse poster kreves ikke tilbakebetalt.
Dør forsikrede (uansett årsak) etter forfallstidspunktet for
mén- erstatning og/ eller forfallstidspunktet for erstatning
for tap i fremtidig erverv, utbetales ikke dødsfallserstatning,
men ménerstatning og/eller erstatning for tap i fremtidig
erverv.
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Uttredelse/Opphør

Forsikringen opphører når arbeidstakeren fyller 67 år, dersom
ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen
opphører likevel når ansettelsesforholdet avsluttes.
For forsikrede med ansettelsesforhold utover fylte 67 år,
opphører forsikringen likevel senest ved utløpet av
forsikringsåret vedkommende fylte 67 år eller annen avtalt
opphørsalder.

10 Andre bestemmelser for forsikringen
fritidsulykke
10.1 Forholdet til de generelle vilkår

Disse vilkår må sees i sammenheng med de generelle vilkår, da
disse har gyldighet også for fritidsulykkesforsikringen. Vilkårene for
fritidsulykke gjelder foran ved eventuell motstrid.

11 Risikogiver/Selskapet

Forsikringsdekningen som fremgår av forsikringsbeviset er
tegnet av visse forsikringsgivere ved Lloyd’s, benevnt
Risikogiver eller Selskapet og med adresse:
Lloyd’s of London
One Lime Street
London
EC3M 7HA
England.
Syndikatene er bundet hver for seg og ikke solidarisk, hver
for sin del og ikke for hverandre, og de (og deres
representanter og administratorer) skal derfor kun være
ansvarlig for sin egen del av det respektive syndikats del av
enhver erstatning som utspringer av forsikringsdekningen.
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