Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke
dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og
hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer
bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder Generelle vilkår (vilkårsnummer PGE91000) for alle våre forsikringer.

BARN
Vilkår UUL41700 gjelder fra 01.07.2017. Avløser vilkår UUL41700 01.04.2016.

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i
forsikringsbeviset (forsikrede).
Forsikrede må være medlem av norsk folketrygd. Hvis
forsikrede trer ut av medlemskapet i folketrygden opphører
forsikringen.

Dekningen Behandling
Forsikrede må være:
l
fast bosatt i Norge, Sverige, Finland eller Danmark
(unntatt Færøyene og Grønland), og
l
medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i
Sverige, Finland eller Danmark.

Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter
at forsikrede har fylt 26 år.

Dekningen Behandling opphører når forsikrede ikke lenger
oppfyller vilkårene.

2. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen kan være satt sammen av flere dekninger. Det
fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er valgt.
Dekningene Barn Ekstra, Uførepensjon, Uførekapital,
Behandling og Utvalgte sykdommer omfatter ikke:
l
sykdom, lyte eller mèn som selskapet har tatt
reservasjon for ved helsevurderingen

l

sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene
etter at forsikringen begynte å gjelde (karenstid).
Karenstiden gjelder ikke ved flytting av tilsvarende
dekning fra annet selskap, i samsvar med bransjenorm
gitt av Finans Norge.

Se forsikringsavtaleloven paragraf 13-5.

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i Norge og under opphold i utlandet
som varer i inntil 12 måneder.
Forsikringen kan gjelde under opphold i utlandet som varer i
mer enn 12 måneder, hvis forsikrede oppholder seg i
utlandet sammen med foresatte som er:
l
student
l
au pair
l
ansatt i norsk utenrikstjeneste
l
ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet.

Tilsvarende gjelder hvis forsikrede selv oppholder seg i
utlandet av nevnte årsaker.
Dekningen Behandling
Forsikringen gjelder behandling i Norden ved private
klinikker/sykehus som selskapet har inngått avtale med.
Finner ikke selskapet ledig kapasitet/kompetanse i Norden
kan selskapet henvise til spesialisthelsetjensete som
selskapet har avtale med i Europa forøvrig.

4. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Dekningen Skade etter ulykke
Forsikringen gjelder hele døgnet.
Dekningene Barn ekstra, Uførepensjon, Uførekapital,
Behandling og Utvalgte Sykdommer
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt selskapet har mottatt
søknad med fullstendige helseopplysninger
(søknadstidspunktet) og helseopplysningene er godkjent av
selskapet.

På bakgrunn av helseopplysninger som foreligger på
søknadstidspunktet kan selskapet ta forbehold om ansvar
for sykdom, skade eller lyte eller gi avslag på søknaden.
Hvis forsikringen blir godkjent uten begrensninger etter
helsevurdering, gjelder forsikringen fra søknadstidspunktet.
Hvis forsikringen blir godkjent med begrensninger, gjelder
forsikringen og begrensningene fra søknadstidspunktet.
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Blir ikke forsikringen godkjent, har forsikrede likevel vært
forsikret for ulykkesskade i perioden fra søknadstidspunktet
og frem til avslag er sendt.

5. HVILKE VILKÅR GJELDER
Uavhengig av forsikringstilfellets inntreden er det følgende
vilkår som benyttes:
l
ved skade eller tap som skyldes sykdom, benyttes
vilkårene som gjaldt da sykdommen ble diagnostisert
l
ved skade eller tap som skyldes ulykke, benyttes
vilkårene som gjaldt på ulykkestidspunktet.

Tilleggsdekning uførepensjon
For uførepensjon er det vilkårene på første dag med
arbeidsuførhet etter fylte 18 år som leder frem til
forsikringstilfellet som gjelder.

Side 2 av 2

