
Storebrand Forsikring 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 vilkår. 

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gir forsikrede rett til det avtalte dagpengebeløpet når vedkommende rammes av sykdom eller ulykke som forårsaker  
sykemelding med fravær fra arbeidsstedet i minst 50 %.

Hva dekker forsikringen?

  Kompensasjon for bortfall av praksisinntekt i for-
bindelse med midlertidig arbeidsuførhet fra avtalt 
karenstid og så lenge den forsikrede har rett til 
sykepenger fra folketrygden 

Tilleggsdekning
 Ingen tilleggsdekninger

Hva dekker forsikringen ikke?

  Sykdom, lyte eller mén som selskapet har tatt 
reservasjon for

    Sykdom som har vist symptom i de 30 første 
dagene etter at forsikringen trådte i kraft

   Enhver form for psykisk lidelse som viser symp-
tom de første 12 måneder etter at forsikringen 
trådte i kraft

  Forsettlig eller grovt uaktsom fremkalling av 
forsikringstilfellet

  Misbruk av eller sykdom som skyldes bruk av 
alkohol, rusmiddel eller medikament

  Opphold utenfor Norden i mer enn 2 måneder 
sammenhengende

Er det noen begrensninger i dekningen?

Forsikringen kan ha begrensninger som følge av
  Forsikringssummer og aldersjustering av  
forsikringssum

 Karenstid
 Krig og uroligheter

Hvor gjelder forsikringen?

 Forsikringen gjelder i Norden. Den gjelder også i hele verden under reiser og midlertidige opphold i inntil to måneder.

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.

SOP sykeavbrudd 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
 
Selskap: Storebrand Forsikring AS   Produkt:  SOP sykeavbrudd



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

Når og hvordan skal jeg betale?

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen. 

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.
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