Kritisk Sykdom
Mange av de som får en alvorlig sykdom, får samtidig økonomiske problemer. Med
forsikringen Kritisk Sykdom slipper du å bekymre deg over økonomien i en periode hvor
du trenger kreftene til å bli frisk.

Hva er Kritisk Sykdom?

Skatt

en avtalt engangsutbetaling hvis du blir

Hvilke økonomiske behov har du
dersom du rammes av en alvorlig
sykdom?

rammet av:

• Trappe ned eller skifte til et mindre

Når utbetales forsikringssummen?

Kritisk Sykdom er en forsikring som gir

• Hjerteinfarkt
• Hjerneslag
• Kreft
• Hjernesvulst
• Multippel Sklerose (MS)
• Enkelte hjerteoperasjoner

stressende arbeid
• Ta forlenget permisjon for å komme
deg etter sykdommen
• Gi dine nærmeste anledning til å

Ingen skatt på utbetalingen fra forsikringen.

Utbetales som et engangsbeløp etter at
sykdommen er diagnostisert, operasjon
er gjennomført eller når du venter på
transplantasjon.

ta seg fri for å gi ekstra omsorg
• Nedbetale gjeld eller dekke andre

Det er en forutsetning at du er i live

• Angioplastikk

løpende utgifter dersom sykdoms

30 dager etter at diagnosen på en

• Organtransplantasjon

perioden blir for lang

av de nevnte sykdommer er stilt,

• Motornevronsykdom
• Lammelser

• Betale for behandling som det
offentlige ikke dekker

• Nyresvikt

hjerteoperasjonen/ballongutvidelsen
er gjennomført, eller du er satt på
venteliste til operasjon.

• Blindhet

Hvem kan kjøpe?

• Døvhet

Du som er mellom 18-60 år kan kjøpe

Hva koster forsikringen?

• Tap av taleevnen

Kritisk Sykdom, så sant helsen din er til

Prisen beregnes pr. 100 000 i forsikrings

• Store brannskader

fredsstillende på det tidspunkt du inngår

sum og avhenger av din alder og om du

• Tap av armer/ben

avtalen. Kritisk Sykdom opphører senest

røyker.

den 31.12 året man fyller 67 år, eller når

Hvorfor trenger du forsikring hvis
du blir alvorlig syk?

forsikringssummen utbetales. Forsikrin

Kritisk Sykdom er en forsikring som gjør

vil fremkomme i forsikringsbeviset når

det lettere å takle den vanskelige og

forsikringen opphører.

gen kan ha en annen opphørsalder. Det

alvorlig sykdom. Utbetalingen fra forsik

Forsikringssummer

ringen gir deg økonomisk handlefrihet

Størrelsen på forsikringssummen velger

og kan brukes slik du ønsker.

du selv ut i fra ditt behov. Det kan gi deg
økonomisk handlefrihet slik at du eller
dine nærmeste kan ta fri fra jobb, eller
nedbetale gjeld.

Dette er utdrag av
produktreglene.
For fullstendig informasjon
se vilkårene på 
storebrand.no eller ring oss
på telefon 915 08 880.

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

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

44539i 04/2018

usikre perioden etter at du har fått en

Spørsmål

