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

henvises det til forsikringsbevis og forsikringsvilkår. 

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter rett til erstatning ved en kritisk sykdom.

Hva dekker forsikringen?

 Hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris
 Hjerneslag
 Kreft
 Godartet svulst i hjerne, hjernehinne og ryggmarg
 Multippel sklerose (MS) 
	 Hjerteklaffkirurgi
 Koronar bypass eller angioplastikk (PCI)
 Organtransplantasjon
 ALS og andre motornevronsykdommer
 Tverrsnittlammelser
 Nyresvikt
 Blindhet 
 Døvhet
 Tap av taleevnen
 Store brannskader
 Amputasjon
  Bakteriell hjernehinnebetennelse 
  Utposing på hjernens blodårer 
  Utposing på hovedpulsåren 
  Parkinsons sykdom før fylte 60 år 
  Alzheimers sykdom før fylte 60 år 
  Epilepsi 
  Utlagt tarm 
  Guillain-Barrés syndrom 
  Creutzfeldt Jakobs sykdom

Psykolog eller emosjonell støtte  
En ekstra utbetaling på 10.000 kroner i sammenheng 
med erstatning av kritisk sykdom fra sykdomslisten. 
Forsikringstaker står fritt til å bruke beløpet, men vi 
oppfordrer til å benytte muligheten for psykologisk 
førstehjelp eller emosjonell støtte. 

Langvarig sykehusopphold  
Dekker sammenhengende sykehusopphold fra 60 
døgn	ved	offentlig	godkjent	sykehus	i	Norden.	Gjelder	
kun en gang i forsikringsperioden. Gir en skattefri 
engangsutbetaling på 50.000 kroner.

Hva dekker forsikringen ikke?

  Sykdommer som ikke er nevnt under hva  
dekker forsikringen.

Er det noen begrensninger i dekningen?

  Symptom på kritisk sykdom som oppstår innen 
3 måneder etter kjøp.

  Ikke utbetaling dersom forsikret dør før 24 
timer etter at diagnose på kritisk sykdom er 
endelig stilt. Forsikret må være i live 24 timer 
etter diagnosen.  

  Forsett/uaktsom fremkalling av forsikrings- 
tilfellet.

   Dekningen langvarig sykehusopphold kan kun 
utbetales en gang i forsikringstiden, og kan 
ikke utbetales dersom det allerede er innvilget 
erstatning for utvalgt kritisk sykdom.
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Hvor gjelder forsikringen?

 Hele verden

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du plikter å gi korrekt informasjon om din helse ved kjøp av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere Storebrand 
om endring av risikoen. Det kan f.eks. være dersom du begynner å røyke/slutter å røyke. Dersom du får en sykdom som kan 
føre til erstatningskrav skal du melde fra om dette uten ugrunnet opphold til Storebrand. Frist for å melde krav om erstat-
ning	til	Storebrand	er	i	henhold	til	Lov	om	forsikringsavtaler		innen	ett	år	fra	du	fikk	kunnskap	om	de	forhold	som	begrunner	
kravet.

Når og hvordan skal jeg betale?

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Er du ny kunde mottar du betalingsvarselet i posten. 
Dersom du allerede har forsikringer i Storebrand vil din nye forsikring faktureres sammen med disse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den? 

Du har en midlertidig forsikring fra du har besvart helseopplysninger og signert søknaden med BankID.
Forsikringen gjelder til 67 år eller tidligere oppsigelse. Ved en utbetaling av forsikringserstatning opphører forsikringen.  
Forsikringen opphører ved symptom i symptomperioden som er perioden de første 3 måneder fra kjøp.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?

Du kan sende signert brev til Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker. Du kan også avslutte din forsikring på 
din forsikringsoversikt på www.storebrand.no.
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