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Hva dekker forsikringen?
Forsikringen dekker

 9 Medisinsk invaliditet
 9 Død
 9 Behandlingsutgifter 

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker ikke
 8 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet

 8 Kampidretter

 8 Psykiske lidelser

 8 Tannskade som følge av spising

 8 Forgiftning

 8 Jordskjelv og vulkanske utbrudd i Norge

 8 Slagsmål og forbrytelser

 8 Yrker med forhøyet ulykkesrisiko

 8 Sykdom, smitte og andre særlige tilstander

 8  Medisinsk behandling og bruk av 
medikamenter

 8  All sport, idrett og ekspedisjoner som 
gir forsikrede brutto inntekt og/eller 
sponsormidler  på mer enn 1 G pr. år

 8  Deltakelse i fredsbevarende styrker eller 
andre lands og organisasjoners militære og 
paramilitære styrker.

Er det noen begrensninger i dekningen?

Forsikringen kan ha begrensninger som følge av
 !  Grovt uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

 !  Begrensninger i behandlingsutgifter for visse 
skadeårsaker

 !  Begrensinger i behandlingsutgifter for visse 
utgifter

 ! Egenandel ved behandlingsutgifter

 !   Feriereiser til land der Utenriksdepartementet 
har utstedt reiseråd for.

 !  Dykking med pustegass og fridykking dypere 
enn 10 meter

 ! �Fjellklatring,�strikkhopp,�super�G,�utfor,�offpiste�
og aktiviteter som betraktes som ekstremsport

 !  Hastighetsløp med motorkjøretøy og 
motorfartøy eller trening til slike løp

 !  Oppdagelsesreiser, ekspedisjoner og lignende 
reiser

 ! Krig og uroligheter

 ! Ikke medlem av norsk folketrygd

 !  Ballongferd, fallskjerm- og basehopping, 
hanggliding,�flyving�med�mikro-�og�ultralette�
fly,�og�andre�lignende�luftsportsaktiviteter

 !  Behandlingsutgifter ved tannskade som følge 
av tygging eller biting

 !  Merutgifter til undersøkelse, behandling eller 
opptrening i private helseinstitusjoner  eller 
hos privatpraktiserende leger/behandlere uten  
offentlig�refusjonsrett

 ! Utgifter til hjelpemidler

 !  Redningsaksjoner og transport fra skadestedet

 !  Arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på 
mindre enn 15 %.

DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Storebrand Forsikring AS Produkt: Ulykke

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gir rett til erstatning til den forsikrede eller forsi-
kredes etterlatte ved en ulykkeshendelse i fritiden som fører 
til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. Med ulykkeshendel-
se menes en tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Ulykke

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til  
forsikringsbevis og forsikringsvilkår.

17
11

3 
   

06
/2

02
0



Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

Hvor gjelder forsikringen?
 9  Forsikringen gjelder i Norden og under opphold utenfor  Norden i inntil 12 måneder. Opphold utenfor Norden 
anses ikke som avbrutt ved opphold i Norden i forbindelse med arbeid, ferier, sykebehandling o.l. Uten hensyn 
til bestemmelsen om vanlig bosted i Norge i pkt. 4 gjelder forsikringen under opphold utenfor Norden  ut over 
12 måneder for norske statsborgere som: –  sjøfolk i utenriksfart –  er ansatt i norsk utenrikstjeneste, eller 
ektefelle/samboer/ barn bosatt sammen med slik ansatt –  er student eller au pair.For studenter og au pair 
gjelder forsikringen likevel ikke for utenlandsopphold ut over 4 år.

 Hvilke forpliktelser har jeg? 
Du plikter å gi Storebrand korrekt informasjon om din virksomhet ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du 
å informere Storebrand om endringer som skjer i virksomheten. Hvis du får kjennskap til skade som kan forventes å 
føre til et erstatningskrav, skal det meldes til Storebrand uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale? 
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med 
forsikringsavtalen. Dersom du allerede har forsikringer i Storebrand kan du velge om din nye forsikring skal 
faktureres sammen med disse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den? 
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl. 00:00. 
Forsikringen gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

 Hvordan kan jeg avslutte forsikringen? 
Du�kan�si�opp�forsikringen�dersom�forsikringsbehovet�faller�bort,�ved�flytting�til�annet�selskap�eller�ved�andre�
særlige grunner, jf. FAL § 12-3. Oppsigelsen må skje skriftlig til Storebrand Forsikring AS med en måneds varsel.


