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Mange etterlatte havner i en vanskelig økonomisk situasjon. En viktig del av familiens 

 inntekt forsvinner, mens utgiftene er nesten de samme som før. Forsikringen Dødsfalls

forsikring gjør livet litt lettere for de som blir sittende igjen alene.

For fullstendig informasjon, ring oss på 915 08 880 eller se vilkårene på storebrand.no

Hva er Dødsfallsforsikring?
En Dødsfallsforsikring er en forsikring 
som gir en avtalt engangsutbetaling 
 dersom du dør i løpet av avtale perioden. 
Du bestemmer selv hvem som skal 
 motta utbetalingen.

Hvem får utbetalingen?
Det vanlige er at forsikringssummen 
utbetales til ektefelle. Hvis du ikke er 
gift eller det er tatt ut separasjon, blir 
forsikringssummen utbetalt til arvinger 
etter loven (barn, barne barn osv.) eller 
arvinger som er oppført i testament. 
Dersom du ønsker at utbetalingen skal 
gå til samboer eller andre enn ektefelle 
og arvinger kan du velge å begun-
stige denne personen når du kjøper 
 forsikringen.  Dette er et eget valg i 
kjøpsløsningen.

Hvem har særlig behov for en 
 Dødsfallsforsikring?
De aller fleste som lever i et parforhold 
vil ha behov for Dødsfallsforsikring, 
enten fordi man har gjeld, barn som skal 
forsørges eller fordi en inntekt/arbeids-
innsats i hjemmet faller bort, samtidig 
som faste utgifter er de samme. Behovet 
er særlig stort der en eller begge har 
barn fra tidligere forhold.

Dødsfallsforsikring kan dekke  
følgende behov:
•  Kompensere for bortfall av avdødes 

inntekt
 – Nedbetale gjeld
 – Dekke andre faste utgifter

•  Omstilling til ny tilværelse
 – Redusert arbeidstid som eneforsørger
 – Etterutdanning
 – Flytting 

•  Skifte med andre arvinger
 – Kapital til å løse ut andre arvinger 
for å kunne beholde boligen og 
ev.  andre verdifulle eiendeler

Hvem kan kjøpe?
Du kan kjøpe dødsfallsforsikring fra 
18 år til du fyller 70, så sant helsen 
din er tilfredsstillende på tidspunktet 
du  inngår avtalen. Dødsfallsforsikring 
opphører senest den 31.12 året man 
fyller 89 år, eller når forsikringssum-
men utbetales. Forsikringen kan ha en 
annen opphørsalder. Det vil fremkomme 
i forsikringsbeviset når forsikringen 
opphører.

Forsikringssummer
Størrelsen på forsikringssummen velger 
du ut fra ditt behov. Som hovedregel an-
befaler vi en forsikringssum som tilsvarer 
din andel av gjeld, eller en forsikringssum 
som gjør at din sambo, ektefelle kan innfri 
hele lånet hvis du dør.

Skatt
Etterlatte betaler ikke skatt av 
 utbetalingen. 

Når utbetales forsikringssummen?
Forsikringssummen utbetales som 
et engangsbeløp etter at Storebrand 
har mottatt melding om dødsfallet 
( døds attest).

Hva koster forsikringen?
Prisen beregnes i forhold til størrelsen 
på forsikringssummen, og avhenger 
av din alder og om du røyker.

Dødsfallsforsikring
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Flere spørsmål?
 
Dette er et utdrag av 
produkt reglene.  

For full stendig informasjon 
se vil kårene på  
storebrand.no eller ring  
oss på telefon 08880.


