
Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder  

henvises det til forsikringsbevis og forsikringsvilkår. 

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gir rett til erstatning ved ulykkeshendelse eller sykdom som rammer barnet.

Hva dekker forsikringen?

 Ombygging av bolig
 Medisinsk invaliditet ved ulykkeshendelse
 Behandlingsutgifter ved ulykkeshendelse
 Arbeidsuførhet, engangssum
 Utvalgte sykdommer
 Utbetaling ved sykehusopphold
 Dødsfall
 Uførepensjon 

 
Tilleggsdekning

 Ingen tilleggsdekninger

Hva dekker forsikringen ikke?

  Sykdommer som ikke er nevnt under utvalgte 
sykdommer

  Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet
  Kritisk sykdom som er blitt påvist eller vist tegn 

og/eller symptom innen tre måneder etter 
innmelding i forsikringen.

Er det noen begrensninger i dekningen?

Forsikringen kan ha begrensninger som følge av
 Helseforbehold
 Grovt uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet
  Det er en forutsetning at forsikrede er i live  
30 dager etter at endelig diagnose er stilt

  Erstatning utbetales bare en gang for samme 
sykdom

  Særlige aktiviteter – sport og ekstremsport for 
forsikret over 16 år

  Skade som ikke regnes som ulykkeshendelse, 
som for eksempel virus.

  Redningsomkostninger og opphold/behandling 
i private sykehus uten offentlig tilskudd

  Reiser i krigsfarlige strøk (der Utenriksdeparte-
mentet har utstedt reiseråd)

 Deltakelse i krig Norge ikke er med i
 Slagsmål og forbrytelser
  Begrensning i behandlingsutgifter ved visse 
aktiviteter og visse utgifter

 Egenandel ved behandlingsutgifter

Hvor gjelder forsikringen?

 Forsikringen gjelder i hele verden.
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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 Livsforsikring AS med en måneds varsel.
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