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1. FORSIKREDES HELSETILSTAND
Selskapet tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar
for forsikringstilfeller som skyldes bestemte forhold knyttet
til forsikredes helsetilstand. Se Lov om forsikringsavtaler
paragraf 13-5.

l
l

Forsikringen omfatter ikke:

sykdom, lyte eller mèn som selskapet har tatt
reservasjon for ved helsevurderingen.
sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene
etter at forsikringen begynte å gjelde. Dette gjelder ikke
for forsikringer tegnet som fortsettelsesforsikring fra
kollektiv forsikringsordning.

2. ENDRING AV RISIKO
2.1. PLIKT TIL Å MELDE FRA OM ENDRINGER

For heltidsforsikring fastsettes premien på grunnlag av
risikoklasser som baseres på grunnlag av forsikredes
arbeid/yrke. Endring av arbeid/yrke skal meldes til selskapet.
Selskapets ansvar kan settes ned ved brudd på
meldeplikten. Se Lov om forsikringsavtaler paragraf 13-7.

2.2. BORTFALL AV ANSVAR / UNNTAK

Selskapet tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar
for forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt
forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se Lov
om forsikringsavtaler paragraf 13-6.
SKADE ETTER ULYKKE - DØDSFALL ETTER ULYKKE
Forsikringen gir ikke rett til erstatning ved sykdom eller
skade oppstått ved:
l
basehopp og strikkhopp
l
flyving med mikrolette og ultralette fly
l
boksing, bryting, judo og karate eller annen kamp- og
selvforsvarssport
l
utøvelse av motorsport med bil, motorsykkel, snøscooter
og båt

l

l
l
l
l
l
l

utøvelse av profesjonell idrett. Idrett regnes som
profesjonell hvis den utøves mot inntekt eller
sponsormidler på 1G eller mer per år. (G = grunnbeløpet i
folketrygden)
yrkesdykking
dykking uten gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat
(PADI, CMAS, NAI) for den aktuelle dybden
misbruk av medisiner
inntak av rusmidler og skadelige stoffer
deltakelse i slagsmål eller forbrytelse
ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser. Med dette
menes reiser til vanskelig tilgjengelige områder, uten
offentlig kommunikasjon, men dårlig infrastruktur og
ofte med behov for spesialutstyr/ spesialutrustning.
Omstendigheter som karakteriserer slike reiser vil være
for eksempel:
-Reisen krever særlig helsemessige/fysiske
forutsetninger
-Reisen krever spesiell kompetanse/kurs/forberedelse
-Hensikten med reisen er å utforske/undersøke/bryte
barrierer
-Reisearrangøren tilrettelegger særlig beredskap for
evakuering, medisinsk personell, søk- og
leteaksjon osv.

3. FORSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER
3.1. FORSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER

Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er
selskapet ikke ansvarlig. Har den forsikrede ved grov
uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og
grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den
forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne
forstå rekkevidden av sin handling.

ikke sinnslidelse i medisinsk forstand. Dette gjelder ikke
barn under 18 år.
Øvrige dekninger
Forsøk på selvmord er dekket hvis det skyldes akutt
sinnsforvirring, og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.
Dette gjelder ikke barn under 18 år.
Se Lov om forsikringsavtaler paragrafene 4-9, 13-8 og 13-9.

Dekningen Dødsfall etter ulykke
Selvmord er dekket hvis det skyldes akutt sinnsforvirring, og
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4. INNTEKTSFORSIKRING
4.1. FORSIKREDES HELSETILSTAND

Forsikringen omfatter ikke sykdom som inntreffer de første
30 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde.
Det samme gjelder økt forsikringssum de første 30 dagene
etter at endringen begynte å gjelde. Se Lov om
forsikringsavtaler paragraf 13-5.

4.2. SIKKERHETSFORSKRIFTER
Plikt til å søke nytt arbeid

Ved arbeidsledighet plikter forsikrede aktivt å søke nytt
arbeid.
Plikt til å akseptere relevant arbeid
Forsikrede skal akseptere annet arbeid av arbeidsgiveren
som forsikrede med rimelighet bør akseptere med hensyn til
tidligere erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsstedets
geografiske plassering.

4.3. BORTFALL AV ANSVAR / UNNTAK

Selskapet tar forbehold om at det skal være helt uten ansvar
for forsikringstilfeller som skyldes at et bestemt angitt
forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Se Lov
om forsikringsavtaler paragraf 13-6.
Inntektsforsikringen gir ikke rett til erstaning ved sykdom
eller skade oppstått ved:
l
misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller
narkotiske stoffer
l
håndtering av eksplosiver eller våpen.

4.4. FORSETTELIG OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER

Punkt 3 om selskapets nedsatte ansvar ved forsettelige eller
grovt uaktsomme handlinger, gjelder tilsvarende for
Inntektsforsikringen. Dette omfatter avskjed eller oppsigelse
fra arbeidsgiver på grunn av forsikredes eget forhold.
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