Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset
viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens 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 BGE90080) for alle våre forsikringer.

Langvarig sykdom - Vilkår BBPSK307
Vilkår av 01.12.2021. Avløser vilkår av 01.12.2020.

1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen kan omfatte arbeidstakere som er:
ansatt hos forsikringstakeren, og
medlem av norsk folketrygd, med mindre annet er avtalt
mellom forsikringstaker og selskapet.
Forsikringen omfatter den eller de personer som er angitt i
forsikringsbeviset (forsikrede).

Forsikringen opphører fra det tidspunkt:
forsikrede trer ut av medlemskapet i folketrygden, eller
forsikrede ikke lenger er ansatt hos forsikringstakeren,
eller
forsikrede når avtalt opphørsalder på forsikringen
forsikringsavtalen mellom forsikringstaker og selskapet
opphører

2. Hva forsikringen omfatter
Engangserstatning ved langvarig sykdom
Forsikringen gir rett til engangserstatning ved langvarig
sykdom, når forsikrede har vært minst 40 prosent
arbeidsufør i den/de avtalte periode(r).
Hvilke typer sykdommer forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter sykdom som nevnt i lov om
folketrygd 28. februar 1997, ftrl., § 12-6, 2.ledd med
følgende unntak:
Sykdom som omfattes av lov om yrkesskadeforsikring av
16. juni 1989, yforsl.
Sykdom som skyldes ulykkesskade. Med ulykkesskade
menes skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre
begivenhet - ulykkestilfelle.

Sykdom som er en følge av misbruk av alkohol,
narkotiske stoffer, andre berusende midler eller
medikamenter som selges mot resept.
Forsikringen kan være satt sammen av en eller flere
dekninger:
Syk
Syk
Syk
Syk

18 måneder
24 måneder
36 måneder
48 måneder

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er
valgt.

3. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.

4. Når forsikringen gjelder
1. For de som skal levere helseerklæring
For arbeidstaker som er ansatt når forsikringsavtalen trer i
kraft, begynner selskapets ansvar å løpe ved avtalens
ikrafttredelse, under forutsetning av at forsikrede avgir
helseerklæring som godkjennes av selskapet.
For arbeidstakere som ansettes etter avtalens
ikrafttredelse, begynner selskapets ansvar å løpe den dag
vedkommende tiltrer sin stilling, under forutsetning av at

forsikrede avgir helseerklæring som godkjennes av
selskapet.
På bakgrunn av helseopplysninger kan selskapet ta
reservasjon om ansvar for sykdom, skade eller lyte, eller gi
avslag på søknaden om forsikring.
Unntak
Forsikringen omfatter ikke:
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sykdom, lyte eller men som det er tatt reservasjon for
ved helsevurderingen. Se lov om forsikringsavtaler 16.
juni 1989, FAL, § 13-5.

2. For de som skal levere arbeidsdyktighetserklæring
For arbeidstaker som er ansatt når forsikringsavtalen trer i
kraft, begynner selskapets ansvar å løpe ved avtalens
ikrafttredelse, under forutsetning av at forsikringstaker
erklærer at den ansatte på det tidspunkt var helt
arbeidsdyktig.
For arbeidstakere som ansettes etter avtalens
ikrafttredelse, begynner selskapets ansvar å løpe den dag

vedkommende tiltrer sin stilling, under forutsetning av at
forsikringstakeren avgir erklæring om at arbeidstakeren ved
tiltredelsen er helt arbeidsdyktig.
For arbeidstaker som ikke er helt arbeidsdyktig, begynner
selskapets ansvar å løpe fra den dag forsikringstaker overfor
selskapet har erklært vedkommende for helt arbeidsdyktig.
Unntak
Forsikringen omfatter ikke:
personer som ikke er helt arbeidsdyktig på
innmeldingstidspunktet.

5. Hvilke vilkår skal benyttes
Ved krav om utbetaling under forsikringen, benyttes de
vilkår som gjaldt på forsikredes første dag i siste

sammenhengende sykemeldingsperiode, som ledet frem til
forsikringstilfellet.

6. Opphørsalder
Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året
forsikrede fyller 67 år.

7. Endring av premie og vilkår
Selskapet forbeholder seg retten til å endre premie og vilkår
i forbindelse med fornyelsen.
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