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OVERSIKT OVER FORSIKRINGEN

1 DEFINISJONER

Livsforsikringen gir rett til avtalt erstatningssum
(dødsfallserstatning) ved forsikredes død.

1.1 Forsikrede

Fordi forsikringen omfatter rett til utbetaling ved
dødsfall på grunn av fremtidig sykdom, må det i
forbindelse med kjøpet avgis en skriftlig
helseerklæring til If.

Forsikrede er den person hvis liv forsikringen
knytter seg til. Se punkt 2.

1.2 Forsikringssum
Forsikringssum er det beløp som er avtalt for
forsikringen og som fremkommer av
forsikringsbeviset.

Ifs vurdering av helseopplysningene kan føre til
pristillegg eller at forsikringen blir avslått.

1.3 Forsikringstaker

Forsikringen gir rett til bruk av Helsetelefonen, jf
punkt 4.2.

Forsikringstaker er den som ifølge forsikringsbeviset
har inngått forsikringsavtalen og har råderett over
forsikringen.

I tillegg til disse vilkår gjelder:
-

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner
Generelle vilkår
Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i
den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene
Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988
(FVL).

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner
gjelder foran vilkårene.
Forsikringsgiver under denne forsikringen er If
Livförsäkring AB, med hovedsete i Stockholm,
Sverige.

Forsikringstaker må ha vanlig bosted i Norge i
henhold til Folkeregisteret.

1.4 Forsikringstiden
Forsikringstiden er den tiden den avtalte
forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for ett
år av gangen.

1.5 Forsikringstilfelle
Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske
forutsetningene som utløser rettigheter etter
Livsforsikringen foreligger.

2 HVEM SOM ER FORSIKRET

5 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER

Forsikringen gjelder for den person som er angitt
som den forsikrede i forsikringsbeviset.

5.1 Selvmord

Det er en forutsetning at forsikrede har bosted i
Norge i henhold til Folkeregisteret og er medlem i
norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer.
Forsikrede kan ha bosted innenfor EU/EØSområdet i inntil 3 år, forutsatt at medlemskapet i
norsk folketrygd opprettholdes.

3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER OG HVOR
LENGE DEN KAN BEHOLDES
Forsikringen gjelder for dødsfall som inntreffer i
forsikringstiden.
Det er en forutsetning at det avgis en skriftlig
helseerklæring til If. Blir ikke helseerklæringen
innsendt, vil forsikringen opphøre.
Frem til helseerklæringen er godkjent av If, gjelder
forsikringen kun for forsikringstilfeller som skyldes
ulykkeshendelser.
Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsåret
forsikrede fyller 75 år.

4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
4.1 Dødsfallserstatning
Forsikringen gir rett til engangsutbetaling hvis
forsikrede dør i løpet av forsikringstiden.
Ved hver fornyelse av forsikringen til og med det
forsikringsår forsikrede fyller 50 år, oppjusteres
forsikringssummen i takt med økningen av
folketrygdens grunnbeløp (G-regulering). Ved hver
fornyelse etter fylte 60 år nedjusteres
forsikringssummen med 10 % av siste forsikringsårs
forsikringssum.
Det er forsikringssummen på det tidspunktet
dødsfallet inntreffer, som legges til grunn for
beregningen av dødsfallserstatningen.

4.2 Helsetelefonen
Forsikringen gir husstanden rett til å bruke
Helsetelefonen. Dette er en døgnåpen
rådgivningstjeneste, som gir svar på sykdoms- og
helserelaterte spørsmål.

Forsikringen gjelder ikke dersom forsikrede tar sitt
eget liv innen ett år etter at forsikringen trådde i
kraft, og det må antas at forsikringen ble tegnet med
tanke på selvmord.

5.2 Gjengkriminalitet og gjengjeldelsesforhold
Forsikringen gjelder ikke dødsfall som skyldes at
den forsikrede frivillig deltar i gjengkriminalitet (se
straffeloven § 79 c), eller er offer for
gjengjeldelsesforhold knyttet til egen deltakelse i slik
kriminalitet.

6 SKADEOPPGJØR
6.1 Generelt
6.1.1 Melding om dødsfall
Når dødsfallet har inntruffet, må melding sendes If
omgående.
6.1.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon
Den som vil fremme krav mot If, skal gi If de
opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for
ham eller henne, og som If trenger for å kunne ta
stilling til kravet og utbetale dødsfallserstatningen.

6.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den
beregnes
Forsikringssummen kommer til utbetaling når
dødsfallet er inntruffet, If har mottatt kravet med
nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til
å kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige
ansvar.

6.3 Hvem utbetalingen går til
Utbetalingen av forsikringssummen følger
bestemmelsene i FAL kap. 15:

Hovedregler
Forsikringsutbetalingen tilfaller forsikringstaker.
Er forsikringstaker og forsikrede samme person,
tilfaller forsikringsutbetalingen avdødes
ektefelle/registrerte partner. Har ikke avdøde slike,
eller er de ikke lenger i live, tilfaller utbetalingen
avdødes arvinger etter lov eller testament i henhold
til arvelovens bestemmelser.
En person anses ikke som ektefelle/registrert
partner etter avsnittet ovenfor når det på
dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt
bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder
selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Begunstigelse
Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død skal
tilfalle spesielt utpekte personer (f eks. samboer)
eller andre begunstigede, må dette avtales med If.
En slik begunstigelse vil fremgå av
forsikringsbeviset.
Hvis samboer er oppnevnt som begunstiget uten å
være navngitt, skal med slik samboer forstås:
-

-

person som avdøde på dødsfallstidspunktet
levde sammen med i ekteskapsliknende forhold
hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har
hatt samme bolig de siste to årene, eller
person som hadde felles barn og felles bolig
med forsikrede.

En person regnes likevel ikke som samboer etter
dette avsnitt dersom det på dødsfallstidspunktet
forelå forhold som var til hinder for at lovlig
ekteskap eller registrert partnerskap kunne inngås,
eller det er åpenbart at faktisk samlivsbrudd har
funnet sted på et tidligere tidspunkt.

7 AVVIK FRA GENERELLE VILKÅR
7.1 Jordskjelv og vulkanske utbrudd
If svarer for ulykkesskade som skyldes jordskjelv og
vulkanske utbrudd, uten hensyn til bestemmelsen i
Generelle vilkår punkt 1.1.

7.2 Krig som oppstår ved reiser i utlandet
utenfor EØS-området
Generelle vilkårs punkt 1.2 lempes ved at If allikevel
svarer for ulykkesskade som oppstår under reise
utenfor EØS-området, og skaden har sammenheng
med krig med videre, når innreise fant sted før
området ble erklært som risikoområde av Det
kongelige norske utenriksdepartement. Ifs ansvar er
begrenset til å omfatte skader som inntreffer de
første 30 dagene etter at slik erklæring er gitt.
Denne lempingen gjelder ikke for slike skader som
skjer på den norske kontinentalsokkel og Svalbard.

7.3 Krig som Norge er med i
Hvis Norge kommer i krig kan myndighetene
bestemme at ytelser etter forsikringsavtalen bare
skal utbetales delvis. Myndighetene kan også gjøre
andre endringer i livsforsikringsavtaler for å dekke
underskudd i et livsforsikringsselskap som følge av
krig, jf FVL par 9-26.

