Vilkår for Ulykkesforsikring

Selskapets hovedkontor og registrert adresse er:
Sportscover Europe Limited
PO Box HQ 420, St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ
Registrert i England, nummer 3726678
Autorisert og regulert av Financial Services Authority
Registreringsnummer 308372

LLOYD’S INSURANCE
Effektuert gjennom Sportscover Europe Limited
Dette er for å bekrefte at i henhold til fullmakten gitt ifølge Kontrakten (med nummer som er angitt i
forsikringsbeviset) som skal undertegnes av visse forsikringsgivere hos Lloyd’s, med endelige antall og andeler
som er forsikret av dem og som vil kunne utleveres etter anmodning, kan bekreftes ved henvisning til nevnte
kontrakt som bærer seglet fra Lloyd’s kontor for signering av poliser (Seal of Lloyd’s Policy Signing Office) og
mot betaling av premie som fremgår av denne, er nevnte forsikringsgivere herved forpliktet til, hver for seg og
ikke i fellesskap, som deres eksekutorer og administratorer til å yte forsikringsdekning i samsvar med vilkårene
her eller det som kommer i tillegg til denne.
Dersom forsikringstakeren skal komme med noe krav samtidig som han vet at kravet er feilaktig eller
bedragersk, hva det gjelder beløp eller annet, skal dette sertifikatet bli ugyldig og alle krav som gjøres ved
henvisning til det, kjennes ugyldige.
Jeg bekrefter herved at dette forsikringsbevis er signert på det stedet oppgitt og på datoen som er angitt i
avtalen med Sportscover Europe Limited.

Autorisert signatur
Sportscover Europe Limited

Om Sportscover
Sportscover er en av verdens ledende forsikringsgivere innen sport, med et akkreditert meglernettverk som
strekker seg over hele kloden, og virksomhet innen ulykkes-, ansvars-, eiendoms- og beredskapsforsikringer
(forsikring av ekstraordinære risikoer) for sport.
Anført av Peter Nash, administrerende direktør, ble Sportscover først etablert i Australia i 1986, da en liten
gruppe av aktive idrettsutøvere i forsikringsbransjen ble frustrert over mangelen på kvalitetsforsikring for
personer med virksomhet innen sport, inkludert utøvere, administratorer, trenere og ledere.
Sportscover har nå utviklet seg til en verdenskjent spesialist med mer enn en million kunder som spenner over
et bredt spekter av sportsaktiviteter.
I denne prosessen har Sportscover blitt en av de mest teknologisk avanserte forsikringsorganisasjonene, og gir
sikre fasiliteter der kundene kan se poliser og utviklingen av krav online.
Sportscover har hatt virksomhet i Europa siden 1999 med et etablert team av forsikringsgivere og et akkreditert
meglerpanel.
© Sportscover Europe Ltd. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, selges, publiseres, lagres i et gjenfinningssystem eller
brukes til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra en autorisert representant for Sportscover Underwriting Ltd
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Forsikringsavtalen består av
- forsikringsbeviset,
- forsikringsvilkårene,
og reguleres av
- forsikringsavtaleloven (FAL) av 16. Juni 1989
- det øvrige lovverk
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder
foran lovbestemmelser som kan fravikes.
Disse vilkår gjelder for Sportscover Europe Ltd, senere kalt selskapet.

1.

Hvem forsikringen gjelder for - forsikrede
Forsikringen gjelder for de personer som er angitt i forsikringsbeviset og / eller -avtalen.

2.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.
Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen med inntil 12 måneders varighet.
Ved utenlandsopphold utover 12 måneder gjelder forsikringen likevel for
- personer ansatt i Utenrikstjenesten
- personer ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet
- studenter / au pair

3.

Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter ulykkesskade som rammer forsikrede. Med ulykkesskade menes skade på kroppen
forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle), som inntreffer i forsikringstiden.

3.1. Hvilke skader som kan erstattes
-død som følge av ulykkesskade
-livsvarig medisinsk invaliditet som følge av
Ulykkesskade, inklusive behandlingsutgifter
Det framgår av forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter og hvilke forsikringssummer som er avtalt.

4.

Begrensninger

4.1

Forsikringen dekker ikke
4.1.1. Skade på sinnet alene, f. eks. sjokk - uten at det samtidig er oppstått legemsskade.
- Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig
og erstatningsmessig medisinsk invaliditet.
4.1.2.

Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand / disposisjon.
Når det kan antas at sykelig tilstand / disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har
medvirket til forsikredes invaliditet eller død, reduseres erstatningen i den grad de førstnevnte
har hatt betydning for invaliditeten eller dødsfallet.

4.1.3.

Følgende sykdommer eller sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak.
- Følgende muskel- / skjelettsykdommer eller diagnoser i hele bevegelsesapparatet (armer, bein,
nakke, rygg og bekken) dekkes ikke: fibromyalgi, myalgier, senebetennelse, tendinose,
benhinnebetennelse, "musearm", tennisalbue, frozen shoulder, prolaps, lumbago,
nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller bein (isjias), spondylolyse / -listese, reumatiske
sykdommer, artrose, osteokondrose, spondylose samt brudd som følge av patologisk prosess
eller osteoporose.
- Hjerte- / karsykdommer
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- Nevroser
4.1.4. Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insekt-

stikk/-bitt, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon.
4.1.5.

Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler.

4.1.6.

Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler.

4.1.7.

Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved alle former for undersøkelse og / eller
behandling utført av såvel autorisert som uautorisert helsepersonell.
Forsikringen dekker likevel skade som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av en
ulykkesskade som er relevant for erstatning i henhold til denne ulykkesdekningen.

4.1.8. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur.
Forsikringen dekker likevel slike skader når årsaken er en nødsituasjon forsikrede ufrivillig var
kommet i.
4.1.9.

Tannskader.
Tannskader som følge av spising dekkes ikke.

4.1.10. Forsettelig fremkalt forsikringstilfelle, med mindre forsikrede p.g.a alder eller sinnstilstand ikke
kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den
umiddelbare følgen av handlingen, legemsskaden.
4.1.11. Selvmord eller forsøk på selvmord, med mindre kravstiller kan sannsynliggjøre at dette skyldes
en akutt sinnsforvirring med ytre årsak og ikke en sinnslidelse.
4.1.12. Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser.
4.1.13. Skade som er oppstått uten at krav til godkjent beskyttelsesutstyr iht. den enkelte grens

reglement er fulgt.

5.

Spesiell risiko

5.1. Fritidsaktiviteter / sport

Forsikringen dekker ikke skade oppstått under
- boksing
- sportsdykking
- fallskjermhopping, basehopping, hanggliding, paragliding, ballongferd eller flygning med mikrolette eller
ultralette fly og lignende
- ekspedisjoner i Arktis / Antarktis, på Grønland og i Himalaya dersom dette ikke er avtalt og angitt i
forsikringsbeviset.
5.2. Militærtjeneste
Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i militære styrker med oppdrag utenfor Norge, med mindre
kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste. Forsikringen dekker heller ikke skader som
oppstår uavhengig av tjenesteutøvelsen, men som skyldes krigshandling, terrorhandling, opptøyer eller
lignende.
5.3. Krigsrisiko
Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller dødsfall som direkte eller indirekte skyldes eller
står i sammenheng med krigslignende handlinger (enten krig er erklært eller ikke), opprør eller lignende
alvorlige forstyrrelser av offentlig orden, dersom dette ikke er avtalt skriftlig.
5.3.1.
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Spesielle bestemmelser for reiser
Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade eller dødsfall inntruffet under krig eller
alvorlig uro i områder hvor det er krig / uro når forsikrede reiser inn i området/ landet, dersom
dette ikke er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.
Opplysninger om slike områder fås ved henvendelse til selskapet.
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På reiser i utlandet dekker forsikringen likevel krigsrisiko når forsikrede allerede befinner seg i et
område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen gjelder i inntil 6 uker fra
dette tidspunktet.
5.4. Kjernefysiske reaksjoner
Forsikringen dekker ikke skade som direkte eller indirekte er forårsaket av, eller står i sammenheng med,
kjernefysiske reaksjoner.
5.5. Jordskjelv / vulkanutbrudd
Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanutbrudd i Norge.
5.6. Luftfart

Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flygning / transport med fly og helikopter.
For jetjagerpiloter dekkes ikke ulykkesskade inntruffet under flygning.
Ved ulykkesskade inntruffet under flygning, kan samlet erstatning for en person ikke overstige
- kr 5 000 000 ved dødsfall
- kr 5 000 000 ved invaliditet
- kr 250 000 i behandlingsutgifter.
Begrensningene gjelder for alle forsikringer tegnet i selskapet. Erstatningen skal fordeles på de
forskjellige forsikringer i forhold til deres forsikringssummer.

6.

Erstatningsoppgjør
Skademelding
Melding om skade må snarest sendes skriftlig til selskapet.
Melding om skade må sendes selskapet innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold
som begrunner kravet, jf forsikringsavtaleloven § 18-5.
Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelig for ham eller henne, og som selskapet ber om for å kunne ta stilling til kravet.
Den som ved erstatningsoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller
må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert
erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse.
På selskapets anmodning skal det gis adgang til gjennomsyn av kilder som beskriver den forsikredes
nåværende og tidligere helsetilstand.
For dekninger som inneholder erstatning for varig medisinsk invaliditet gjelder følgende: Før fastsettelse
av varig medisinsk invaliditetsgrad, skal forsikrede og selskapet gjøre avtale om valg av spesialist til
fastsettelsen. Normalt skal ikke behandlende lege skrive ut spesialisterklæring. Dette skal skje av
uavhengig spesialist i relevant fagområde.
Hvis forsikrede og selskapet ikke blir enige om valg av lege, velges spesialist innen fagområdet ansatt
ved offentlig norsk sykehus.

6.1. Dødsfall
Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år, utbetales dødsfallerstatning.
Erstatning utbetales med den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag dersom
det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade under dekningen ulykke / invaliditet.
Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales eventuell invaliditetserstatning dersom ulykkesskaden ville ha medført livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatningen
beregnes ut fra den invaliditet som antas ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live.
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6.1.1.

Hvem forsikringen gjelder til fordel for - ved individuell ulykkesforsikring. Dersom ikke annet er
avtalt (se punkt 6.1.4.), tilfaller dødsfallerstatningen forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger
etter lov eller testament, jf forsikringsavtaleloven § 15-1.

6.1.2. Hvem forsikringen gjelder til fordel for ved kollektiv ulykkesforsikring
Dersom ikke annet er avtalt (se punkt 6.1.4),
tilfaller dødsfallerstatningen forsikredes ektefelle / samboer, subsidiært arvinger, etter lov eller testament.
Denne bestemmelse fraviker forsikringsavtalelovens §§ 19-11 og 15-1.
6.1.3.

Ektefelle - samboer
Med ektefelle menes den person forsikrede lovformelig er gift med. Likestilt med ektefelle regnes
registrert partner, jf Lov om partnerskap av 30. april 1993.
En person regnes ikke som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Samboer
Med samboer menes
- person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i
Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år eller
- person som har felles bopel og felles barn med forsikrede.
Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff, forelå forhold
som var til hinder for at lovlig ekteskap / partnerskap kunne inngås.
Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt.

6.1.4.

Begunstigelse
I henhold til forsikringsavtaleloven kan det oppnevnes en eller flere personer som begunstiget.
Begunstigede har rett til selskapets ytelser ved forsikredes død.

6.2. Invaliditet
Dør forsikrede innen ett år etter skaden, utbetales ingen invaliditetserstatning.
Dersom ulykkesskaden har medført livsvarig medisinsk invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen.
Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil 3 år etter skadedagen.
Oppgjøret skal da basere seg på hva som må antas å bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut fra
tilstanden på 3-årsdagen.
For fullstendig invaliditet utbetales invaliditetserstatning med den sum som er angitt i forsikringsbeviset.
For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.
6.2.1.

Spesielle bestemmelser vedrørende invaliditetserstatning
1. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av livsvarig medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse
av erstatningen tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg / forhold.
2. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21.
april 1997, del II og III, men ikke det øvrige regelverk. Vurderingen skal være rent tabellarisk.
Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, skal skadegraden fastsettes skjønnsmessig på
grunnlag av en sammenligning med skadefølger i tabellen.
I tillegg gjelder:
- Ved tap av synet på ett øye når synet på det andre øyet mangler, settes invaliditetsgraden til
100 %.
- Ved redusert syn, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av synsevnen med beste optiske
hjelpemiddel.
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Ved tap av hørselen på ett øre når hørselen på det andre øret mangler, settes invaliditetsgraden til 65 %.
Ved redusert hørsel fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig med bruk av veltilpasset
høreapparat.

3. Tap av, eller skade på, kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før
ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning.
- Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig, gjøres det fradrag
når invaliditetsgraden bestemmes.
4. Tannskade og arr som utelukkende virker vansirende, gir ikke rett til invaliditetserstatning.
5. Både selskapet og forsikrede kan forlange ny fastsettelse av invaliditetsgrad når det er gått ett
år siden forrige fastsettelse. Selv om tilstanden fremdeles kan forandre seg, skal endelig
erstatning beregnes når det er gått 3 år etter skadedagen. Erstatningen skal i så fall fastsettes
etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige.
6. Samlet invaliditetsfastsettelse for en og samme ulykkesskade kan høyst bli 100 %.
6.3. Behandlingsutgifter
Behandlingsutgifter erstattes etter ulykkesskade når det er tegnet invaliditetsforsikring og forsikrede er
medlem av norsk folketrygd.
Utgifter til behandling utført innen 3 år fra skadedagen erstattes.
Erstatningen er begrenset oppad til kr 15 000. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke
medfører livsvarig medisinsk invaliditet.
Det fratrekkes en egenandel på kr 500 for hvert skadetilfelle.
6.3.1.

Forsikringen erstatter nødvendige utgifter til
1. Lege med offentlig driftstilskudd.
2. Tannlege. Ved erstatningsutmålingen kan selskapet ta hensyn til behandlingsbehov som
allerede forelå på skadedagen.
3. Behandling på sykehus.
4. Fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor foreskrevet av lege.
5. Alternativ behandling foreskrevet av lege.
6. Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege.
7. Reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt under punkt 1, 2, 3, 4 og 5 ovenfor.
Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og
nærmeste behandlingssted, når det tas hensyn til skadedes tilstand.
8. Behandling på rehabilitering/opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege.
Det skal legges fram originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves erstattet.
Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan
kreves fra annet hold.

6.3.2.

Forsikringen erstatter ikke
1. utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker.
2. utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem e.l.

6.4. Selskapets renteplikt
Renter erstattes i overensstemmelse med forsikringsavtalelovens § 18-4.
Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve
renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser
fullt eller delvis oppgjør.
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7.

Bestemmelser om forsikringsavtalen

7.1. Følgene av å gi feil opplysninger
Dersom de opplysninger om risikoen som forsikringstakeren eller noen annen på hans vegne, har gitt ved
tegning av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige på noe vesentlig punkt, kan selskapet si opp
forsikringen med 14 dagers varsel, jf forsikringsavtaleloven § 13-3. Har forsikringstakeren forsømt sin
opplysningsplikt, kan retten til erstatning settes ned eller falle bort, jf forsikringsavtaleloven § 13-2.
7.2. Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen. Har han flere
forsikringsavtaler med selskapet, tapes også retten til erstatning etter disse ved samme hendelse, og
selskapet kan med øyeblikkelig virkning si opp enhver forsikringsavtale med forsikringstakeren, jf
forsikringsavtalelovens §§ 13-2, 13-3 og 18-1.
7.3. Forsett og grov uaktsomhet

Forsikringen erstatter ikke skade som forsikrede har voldt forsettlig, jf forsikringsavtaleloven § 13-8.
Selskapet erstatter heller ikke skade som forsikrede har voldt ved grov uaktsomhet.
Det kan under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjøres at selskapet skal erstatte en
del av skaden, jf forsikringsavtaleloven § 13-9.
7.4. Fornyelse av forsikringen oppsigelsesfrister
Forsikringsavtalen er bindende i avtalt forsikringstid, normalt ett år. Likevel kan forsikringstakeren si opp
avtalen med minst en måneds varsel dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre
særlige grunner, eller forsikringen flyttes til annet selskap. For kollektive forsikringer kan flytteretten
være regulert ved avtale. Forsikringstakeren kan ellers si opp forsikringsavtalen fra utløpet av
forsikringstiden dersom selskapet varsles om dette innen forsikringstidens utløp. Forsikringen fornyes for
ett år av gangen dersom forsikringstakeren ikke benytter seg av sin rett til oppsigelse, og dersom
selskapet ikke har varslet forsikringstakeren minst to måneder før forsikringstidens utløp om at selskapet
ikke ønsker å forlenge forsikringen.
7.5. Selskapets oppsigelsesrett
Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med 2 måneders varsel etter skade, jf forsikringsavtaleloven § 127.
7.6. Skifte av arbeid / yrke
Premien er fastsatt på grunnlag av forsikredes arbeid / yrke, og skifte av arbeid / yrke må meldes til
selskapet for at selskapet skal kunne avgjøre hvorvidt og til hvilken premie forsikringen kan
opprettholdes.
Har forsikrede skiftet arbeid / yrke og derved betalt for lite premie i henhold til sitt nye arbeid / yrke, kan
erstatningen reduseres i forholdet mellom den premie som er betalt, og den premie som skulle vært
betalt.
7.7. Helseerklæring
Selskapet kan kreve helseerklæring. Helseerklæringen skal da godkjennes før forsikringen er gyldig.
7.8. Selskapets rett til å endre premier og forsikringsvilkår
Selskapet kan ved ulykkesforsikringens hovedforfall gjennomføre endringer i premier og forsikringsvilkår
når forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige.
Dersom vilkårene for forsikringen blir endret til skade for de forsikrede, gjelder reglene i forsikringsavtaleloven § 12- 7, fjerde ledd.
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7.9. Premieberegning når forsikringen opphører i forsikringstiden
7.9.1.
Opphør i medhold av forsikringsavtaleloven
Dersom forsikringen opphører i forsikringstiden i medhold av forsikringsavtaleloven, godskrives
uoppbrukt premie i forholdet mellom den forsikringstid det er betalt premie for, og
gjenværende forsikringstid.
7.9.2.
Opphør som følge av manglende premiebetaling
Dersom forsikringen opphører som følge av manglende premiebetaling, beregnes premie for den tid
forsikringen har vært i kraft, etter følgende skala:
Forsikringstid
Inntil 1 måned
Inntil 2 måneder
Inntil 3 måneder
Inntil 4 måneder
Inntil 5 måneder
Inntil 6 måneder
Inntil 7 måneder
Inntil 8 måneder
Over 8 måneder

Premie i % av årspremien
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

7.10. Dekningsbegrensning skade ved terrorhandlinger
Denne dekningsbegrensningen gjelder ikke personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om
yrkesskadeforsikring.
Terrorhandling - definisjon
Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmenheten, herunder en
voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser -og som forstås å være utført i
den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle
frykt.
1. Selskapets erstatningsansvar totalt for alle kunder er begrenset til kr 500 millioner per
skadehendelse, det vil si alle skader innenfor et tidsrom på 48 timer. Dekningen er videre begrenset
til kr 1 milliard totalt for alle kunder per kalenderår. Overstiges fastsatt grense per hendelse eller per
år, vil erstatningene bli redusert forholdsmessig.
2. Selskapet dekker ikke skade på ting, driftstap eller rettslig erstatningsansvar som direkte, eller
indirekte er en følge av terrorhandling for følgende forsikringsprodukter:
- Forsikring for Handels- og servicevirksomheter
- Forsikring for produksjonsvirksomheter
3. Selskapet dekker ikke skade som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser
eller bruk av raketter, atomvåpen / radioaktiv stråling.
4. For følgende objekter / interesser dekkes uansett ikke skade som direkte, eller indirekte er en følge
av terrorhandling:
- Dammer, tunneller, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25
etasjer, objekter / interesser utenfor Norden.

8.

Særvilkår
Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder for forsikringen.
Bestemmelsene i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene ellers gjelder også for særvilkårene.
Særvilkår 13 - Organisasjoner, hjelpekorps o.l.
Forsikringen dekker ulykkesskade som oppstår under tjeneste, dvs. øvelser og utrykninger, samt på
direkte vei til og fra tjenesten. Forsikringen gjelder ikke under krigstilstand og mobilisering.
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Særvilkår 14 - Idrettslag, klubber o.l. Forsikringen gjelder ulykkesskade
- under konkurranser / kamper, oppvisninger og organisert trening samt reiser til og fra. Forsikringen
gjelder også når trener / lagleder kan dokumentere at skaden er skjedd under trening som inngår i
planmessig treningsprogram.
- under reise / opphold i regi av idrettslaget når formålet med reisen er utøvelse av idretten.
Selskapet betaler erstatning for invaliditet når den medisinske invaliditetsgraden er minst 5 %.
For barn under 16 år gjelder vilkårene med følgende endringer:
1. Forsikringen gjelder også for sportsdykking.
2. Forsikringen dekker skade ved
- forgiftning (vilkårenes punkt 4.1.5)
- påvirkning av lys / temperatur (vilkårenes punkt 4.1.8),
- deltakelse i slagsmål (vilkårenes punkt 4.1.12),
- grov uaktsomhet.
3. I vilkårenes punkt 6.2 endres fristen for fastsettelse av endelig invaliditetsgrad fra 3 til 5 år.
4. Vilkårenes punkt 6.3.1 utvides til også å erstatte følgende:
Ved tannskade erstattes utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone 0.l.) selv om
behandlinger skjer senere enn 3 år etter skadedagen. For dekning
av behandlingsutgiftene forutsettes at første permanente tannbehandling blir utført innen utgangen av
det kalenderåret skadelidte fyller 22 år.
For barn mellom 16 og 20 år gjelder ordinære vilkår.
Særvilkår 17 - Skoleelever, barn i barnehager o.l.
Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer elevene mens de, under skolens eller barnehagens
ledelse, deltar i undervisning, på ekskursjoner, reiser, stevner, og lignende, samt i frikvarterene og på
direkte vei til og fra skolen eller barnehagen.
Når det er angitt i forsikringsbeviset, dekker forsikringen også påmeldte deltakere i aktiviteter organisert
innenfor skolefritidsordningen, mellom kl 07.00 og 17.00 på hverdager.
For elever på internatskoler gjelder forsikringen også under opphold ved skolen utenfor ordinær
undervisningstid og på direkte reiser til og fra skolen i forbindelse med ferier og lignende.
Innenfor rammene av behandlingsutgifter erstatter forsikringen
- merutgifter til hjemreise når den forsikrede rammes av skade utenfor sitt hjemsted, og disse
utgiftene er nødvendige som følge av hans tilstand.
- Nødvendige utgifter til drosje til og fra skolen for å delta i undervisningen.
Drosjereisene skal være forordnet av lege, og skal godkjennes av selskapet på forhånd.
For barn under 16 år gjelder vilkårene med følgende endringer:
1. Forsikringen gjelder også for sportsdykking.
2. Forsikringen dekker skade ved
- forgiftning (vilkårenes punkt 4.1.5)
- påvirkning av lys / temperatur (vilkårenes punkt 4.1.8),
- deltakelse i slagsmål (vilkårenes punkt 4.1.12),
- grov uaktsomhet.
3. I vilkårenes punkt 6.2 endres fristen for fastsettelse av endelig invaliditetsgrad fra 3 til 5 år.
4. Vilkårenes punkt 6.3.1 utvides til også å erstatte følgende
Ved tannskade erstattes utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone o.l.) selv om
behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. For dekning
av behandlingsutgiftene forutsettes at første permanente tannbehandling blir utført innen utgangen
av det kalenderåret skadelidte fyller 22 år.
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For barn mellom 16 og 20 år gjelder ordinære vilkår.
Ved dødsfall som følge av ulykke, betales erstatning med 1/2 G.
Særvilkår 436 - Franchise ved invaliditetsforsikring
Forsikringsvilkårene forandres slik at selskapet ikke
svarer for medisinsk invaliditet er under den prosentsats som er avtalt (franchise). Den avtalte
prosentsats fremgår av forsikringsbeviset.
Særvilkår 445 - Barneulykkesforsikring
Forsikringen omfatter forsikredes og ektefelle / samboers egne og adopterte barn.
For barn under 16 år gjelder vilkårene med følgende endringer:
1. Forsikringen gjelder også for sportsdykking.
2. Forsikringen dekker skade ved
- forgiftning (vilkårenes punkt 4.1.5)
- påvirkning av lys / temperatur (vilkårenes punkt 4.1.8)
- deltakelse i slagsmål (vilkårenes punkt 4.1.12),
- grov uaktsomhet.
3. I vilkårenes punkt 6.2 endres fristen for fastsettelse av endelig invaliditetsgrad fra 3 til 5 år.
4. Vilkårenes punkt 6.3.1 utvides til også å erstatte følgende:
Ved tannskade erstattes utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone o.l.) selv om
behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. For dekning av behandlingsutgiftene
forutsettes at første permanente tannbehandling blir utført innen utgangen av det kalenderåret
skadelidte fyller 22 år.
For barn mellom 16 og 20 år gjelder ordinære vilkår.
Ved dødsfall som følge av ulykke, betales erstatning med 1/2 G.

Selskapet dekker ikke skader inntruffet under fødselen.
Forsikringen opphører ved første forfall etter fylte 20 år.
Særvilkår 447 - G-regulert forsikring
Dersom forsikringssummen står i avtalt forhold til folketrygdens grunnbeløp (G), gjelder følgende:
1. Ved endring i G reguleres forsikringssummen automatisk ved første hovedforfall etter endringen.
2. Ved skade beregnes erstatning etter forsikringssum men på skadetidspunktet.
Særvilkår 451 - Speidere / skolemusikkorps / 4H-klubber / fritidsklubber
Forsikringen gjelder for alle medlemmer i troppen / korpset/ klubben.
Forsikringen gjelder på direkte vei til og fra, samt under møter, turer, leire, stevner, reiser og lignende i
troppens/ korpsets/ klubbens regi.
For barn under 16 år gjelder vilkårene med følgende endringer:
1. Forsikringen gjelder også for sportsdykking.
2. Forsikringen dekker skade ved
- forgiftning (vilkårenes punkt 4.1.5)
- påvirkning av lys / temperatur (vilkårenes punkt 4.1.8)
- deltakelse i slagsmål (vilkårenes punkt 4.1.12),
- grov uaktsomhet.
3. I vilkårenes punkt 6.2 endres fristen for fastsettelse av endelig invaliditetsgrad fra 3 til 5 år.
4. Vilkårenes punkt 6.3.1 utvides til også å erstatte følgende:
Ved tannskade erstattes utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone o.l.) selv om
behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. For dekning av behandlingsutgiftene
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forutsettes at første permanente tannbehandling blir utført innen utgangen av det kalenderåret
skadelidte fyller 22 år.
For barn mellom 16 og 20 år gjelder ordinære vilkår.
Ved dødsfall som følge av ulykke, betales erstatning med 1/2 G.
Særvilkår 460 - Flyulykkesforsikring
1. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden, bortsett fra andre flygninger enn ruteflygninger i arktiske og
antarktiske strøk. Slike flygninger dekkes kun etter særskilt avtale.
2.

Hva forsikringen omfatter
1. Forsikringen gir rett til erstatning for ulykkesskade som rammer den forsikrede under flygning,
inklusive på- og avstigning, som passasjer i nasjonalitetsmerket luftfartøy. Som passasjer
regnes person som ikke har eller utfører noe som helst oppdrag i forbindelse med flygningen.
2. Etter særskilt avtale kan forsikringen utvides til å gjelde i egenskap av luftfartøyets fører,
besetningsmedlem, fallskjerm- og hanggliderhopper osv. Virksomhetens art skal fremgå i
forsikringsbeviset.
3. Foruten ulykkesskade inntruffet under flygning omfatter forsikringen også ulykkesskade
oppstått ved følgende tilfelle:
- i forbindelse med nødlanding
- under transport med annet trafikkmiddel enn fly som er nødvendiggjort ved at flygningen
avbrytes før tiden, av flytekniske eller andre årsaker, og at reisen fortsettes under
arrangement av flyselskapet.
4. Hvis den forsikrede på grunn av flytekniske forhold blir forsinket på sin flyreise utover
forsikringstiden, gjelder forsikringen til flygningen er fullført;
5. Forsikringen omfatter ikke skade oppstått i forbindelse med at flyet med forsikredes kjennskap
eller samtykke, føres av person som ikke innehar sertifikat for angjeldende flytype.

3.

For forsikringen gjelder følgende bruksbegrensninger, forbehold om endring av risiko og
sikkerhetsforskrifter:
For den enkelte forsikringsavtale kan det være fastsatt sikkerhetsforskrifter for å redusere omfanget av
en skade eller avverge at skade skjer.
Sikkerhetsforskriftene skal overholdes. Fører brudd på disse til skade, kan erstatningen falle bort. Hvilke
sikkerhetsforskrifter som gjelder, fremgår av beskrivelsen i den enkelte forsikringsavtale og i vilkåret.
Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder for dette særvilkåret:
1. Det er en betingelse for forsikringsdekningens gyldighet at en skade rammer den forsikrede
under flygning, som definert i dette særvilkårs pkt 2.
2. Det er en betingelse for forsikringens gyldighet at flyet ikke med forsikredes kjennskap føres av
en person som ikke innehar sertifikat for angjeldende flytype.
3. Det er en betingelse for forsikringsdekningens gyldighet at ulykkesskade er inntruffet under
flygning med nasjonalitetsmerket luftfartøy.
4. Det er en betingelse for forsikringens gyldighet at ikke selskapet har bestemt at et område skal
unngås på grunn av krigsrisiko. Opplysninger om slike omrader fås ved henvendelse til
selskapet. Dersom forsikrede oppholder seg i et slikt område når krigsrisikoklausulen blir gjort
gjeldende, er forsikringens gyldighet begrenset til en måned fra dette tidspunkt.
5. Det er en betingelse for forsikringens gyldighet at ulykkesskade ikke er forårsaket ved at den
forsikrede selvforskyldt var beruset pga alkohol eller påvirket av narkotiske midler,
medikamenter eller lignende.
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Bistand i klagesaker
Hvis du mener selskapet har gjort feil ved behandling av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige
saksbehandlingen, kan du ta kontakt med:
Finansklagenemnda
Drammensveien 145A
0277 Oslo
Tlf.: 23 13 19 60
e-post: firmapost@forsikringsklagekontoret.no
Dette kontoret er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og Finansnæringens Hovedorganisasjon for å
imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker / skadelidt kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Kontorets virksomhet omfatter alle forsikringsbransjer, også forsikringer som gjelder næringsvirksomhet. Det
koster ikke noe å søke råd hos kontoret. Utgiftene betales av Staten ved Forbrukerrådet og av Finansnæringens
Hovedorganisasjon.
NB!
Fordi Forsikringsklagekontorets virksomhet delvis er basert på offentlige bevilgninger, vil kontorets kapasitet til
enhver tid være avhengig av bevilgningenes omfang. styret for Forsikringsklagekontoret har derfor anledning til
å pålegge kontoret å avvise bestemte typer saker.
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