Forsikring Kritisk Sykdom
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Produkt: Kritisk Sykdom
I forsikringsvilkårene finner du fullstendige opplysninger om produktet, hva forsikringen dekker og når vi utbetaler forsikringen.

Hvilken form for forsikring er det?
Forsikringen blir utbetalt som et engangsbeløp hvis du blir rammet av en av de utvalgte sykdommene forsikringen dekker.
Utbetalingen er skattefri.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Kreft

Forsikringen dekker ikke:

Hjerteinfakt

For hver diagnose er det kriterier for
alvorlighetsgraden av sykdommen. Disse må
være oppfylt for å ha rett på utbetaling

Hjerneslag
Multippel Sklerose (MS)
Bypass-opererte tilfeller av koronarsklerose

Sykdommer som ikke er nevnt under punktet
"hva dekker forsikringen"

Hjerteklaffkirurgi
Organtransplantasjon (hjerte, lever, nyre og benmarg
Lammelser som følge av ryggmargskader-/lidelser

Er det noen begrensninger i dekningen?

Motornevronsykdom
Blindhet og døvhet
Tap av taleevnen
Store brannskader
Tap av ben og armer
Alzheimers

Sykdom, tilstand eller lidelser som er påvist eller vist tegn
og/eller symptomer innen 3 måneder etter at forsikringen
trådte i kraft dekkes ikke.
Forsikringstilfeller i områder med krig og uroligheter
Forsikrede må være i live 30 dager etter stilt diagnose
Grov uaktsomhet eller forsett

Hvor gjelder forsikringen?
I Norge, Sverige og Danmark
I resten av verden inntil 12 måneder etter utreise.

Hvilke forpliktelser har jeg?
• Forsikringstaker og den forsikrede skal svare på de spørsmålene som selskapet stiller for å vurdere risikoen
• På oppfordring fra forsikringsselskapet skal forsikringstaker og forsikrede gi opplysninger om særlige forhold som de må
forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering
• Dersom selskapet ber om det, plikter den forsikrede å la seg undersøke av lege, eventuelt lege oppnevnt av selskapet
• Dersom det oppstår et forsikringstilfelle skal du melde fra til oss innen 1 år
• Dersom det oppstår et forsikringstilfelle skal du svar på de spørsmål som selskapet stiller for å vurdere erstatningssaken
• Dersom selskapet ber om det, plikter den forsikrede å la seg undersøke av lege, eventuelt lege oppnevnt av selskapet

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen betales månedlig, enten via giro som sendes i posten eller via AvtaleGiro (som kan opprettes elektronisk i
forbindelse med avtaleetablering eller via nettbank)

Når trer forsikringen i kraft, og når opphører den?
Forsikringen gjelder fra kunde har signert helseerklæring/avtaledokument, såfremt det ikke er forhold ved helsen som
etter våre retningslinjer vil gi pristillegg, reservasjon eller avslag.
Forsikringen kan kjøpes i alderen 18 til og med 59 år. Forsikringen opphører når den forsikrede fyller 67 år.

Hvordan sier jeg opp avtalen?
Forsikringen skal sies opp skriftlig. Hvis forsikringen ikke sies opp så fornyer vi den automatisk for et år om gangen.

