Forsikringsvilkår
av 1.1.2019 for
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Forsikringsavtalen består av:
•
•
•
•
•

Forsikringsbeviset
Forsikringsvilkårene
Generelle vilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
Det øvrige lovverk

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

1

Definisjoner
a)

Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtale med selskapet. Som forsikringstaker regnes også den som
erverver eiendomsretten til forsikringen.
b) Forsikrede: Den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til.
c) Begunstiget: Den eller de personer som ifølge forsikringsavtalen skal motta hele eller deler av
forsikringssummen når den forfaller.
d) Forsikringssum: Det beløp som er avtalt utbetalt når forsikringstilfellet inntreffer.
e) Forsikringstiden: Den perioden forsikringsavtalen gjelder for. Ved manglende betaling vil selskapets ansvar
opphøre.
f) Selskapet: Knif Trygghet Forsikring AS.
g) FAL: Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69.

2

Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til og som er angitt i forsikringsbeviset.
Dødsfallsforsikring kan tegnes av personer som har fylt 18 år. Tegningsadgangen opphører ved fylte 65 år.
Dødsrisikoforsikring opphører senest ved første hovedforfall etter at forsikrede har fylt 70 år hvis ikke annet er avtalt
og fremgår av forsikringsbeviset.
Forsikringsavtale kan bare inngås med norske statsborgere bosatt i Norge eller med personer som har vært
sammenhengende bosatt i Norden de siste 5 årene, hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.

3

Når forsikringen gjelder
Midlertidig dekning

Forsikringen omfatter dødsfall som ikke har sammenheng med den forsikredes helsetilstand på tegningstidspunktet.
Avtalen trer i kraft når selskapet mottar søknad om forsikring.
Dekningen faller bort når den forsikringen det er søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått. Har selskapet sendt tilbud
om forsikring på andre vilkår, faller dekningen bort når fristen for å akseptere tilbudet er utløpt.

Endelig avtale
Forsikringen omfatter dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom og som inntreffer i forsikringstiden.

Selskapets ansvar begynner å løpe når forsikringstakeren eller selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har
stilt.
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4

Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder,
hvis ikke annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.

5

Hva forsikringen omfatter

Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede dør i forsikringstiden.

6

Forsikringssum

Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset. Forsikringssummen er en fast sum som ikke er gjenstand for
indeksregulering.

7

Hvem har rett til erstatning

Forsikringstakeren kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatningen ved å oppnevne en eller flere
begunstigede. Oppnevnelse av begunstiget og tilbakekall av oppnevnelse må gjøres i skriftlig melding til selskapet.
Dersom forsikringstaker ikke har oppnevnt begunstiget skal forsikringssummen utbetales i følgende rekkefølge (jf.
FAL § 15-1):
1) Ektefelle
2) Arvinger etter loven
3) Testamentsarvinger

8

Fornyelse av forsikringen

Forsikringsavtalen fornyes for et år av gangen hvis ingen av partene har benyttet seg av retten til å si opp avtalen.
Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie med virkning fra begynnelsen av avtaleperioden.

9

Opplysningsplikt ved tegning

Ved forsikringens ikrafttredelse og ved utvidelse, plikter både den som skal forsikres og forsikringstaker å gi riktige og
fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold de har
kjennskap til og som de må forstå kan være av vesentlig betydning for selskapet.
Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort, jf. FAL §§ 13-2 til 13-4.

10 Forbehold om tilpasning av premien ved røyking
Forsikringspremiens størrelse er avhengig av om forsikrede røyker eller ikke røyker daglig.
Endring i forsikredes røykevaner i forhold til det som opprinnelig ble lagt til grunn for premieberegningen skal meldes
selskapet. Blir ikke slik melding gitt senest ved første premieinnbetaling etter at endringen fant sted, og fører
forsømmelsen til at premien ikke blir forhøyet, kan selskapet kreve at dets ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir
forholdsmessig nedsatt.
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11 Oppsigelse
Forsikringstakeren kan når som helst si opp forsikringsavtalen.
Selskapet kan si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis opplysningsplikten er forsømt, og det ikke bare er lite å
legge forsikringstakeren eller den forsikrede til last. Har forsikringstakeren opptrådt svikaktig, kan selskapet likevel si
opp denne og andre forsikringsavtaler det har med forsikringstakeren med øyeblikkelig virkning, jf. FAL § 13-3.

12 Gjenopptakelse
Har selskapets ansvar opphørt å løpe etter at det er betalt premie for minst ett år, kan forsikringen settes i kraft igjen
uten nye helseopplysninger dersom forfalte premier blir betalt innen seks måneder etter at selskapet har sendt
forsikringstaker varsel om at forsikringen opphører, jf. FAL § 14-2 første ledd. Selskapet kan kreve lovlig
forsinkelsesrente av beløpene. Blir forsikringen gjenopptatt, løper selskapets ansvar fra dagen etter at beløpet er betalt.
Det er en forutsetning at forsikrede er i live på betalingstidspunktet. Ved gjenopptakelse kan forsikringssummen ikke
settes høyere enn den var før opphøret.

13 Melding om dødsfall og foreldelsesfrist
Er forsikringstilfellet inntruffet, skal skaden meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Den som vil fremme krav mot
selskapet skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som selskapet trenger for å ta stilling til kravet og utbetale
forsikringssummen.
Krav på forsikringssummen foreldes etter 10 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den
berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

14 Begrensninger
Selvmord
Har den forsikrede tatt sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det har gått mer enn ett år etter at selskapets
ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord.

Krig og krigslignende handlinger m.m:
Hvis ikke annet er avtalt og går fram av forsikringsbeviset er selskapet uten ansvar hvis den forsikrede dør som følge
av:
a) Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, terrorhandling, opprør eller lignende
alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. I utlandet svarer selskapet likevel for dødsfall som skyldes
slike årsaker når forsikrede oppholder seg i et område som ble ansett som fredelig før han/hun reiste dit.
Offisielle reiseråd gitt av det norske utenriksdepartement er bestemmende for om et område blir ansett som
fredelig eller ikke.
Dersom ikke annet er avtalt gjelder forsikringen inntil 6 uker etter at krig/alvorlige uroligheter har brutt ut.
b) Deltakelse i krig, væpnet konflikt eller krigslignende politiske uroligheter herunder militærtjeneste i væpnede
styrker utenfor Norge.
c) Terrorhandling som består i farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser. Selskapet svarer likevel
for dødsfall som skyldes andre typer terrorhandlinger.
d) Atomskade – uansett årsak – fra atomsubstans.
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Øvrige begrensninger
I tillegg gjelder spesielle begrensninger og reservasjoner som selskapet har tatt inn i forsikringsbeviset.

Begrensninger i selskapets totale erstatningsansvar ved personskader
Ved personskader er selskapets samlede erstatningsansvar for alle forsikrede begrenset til 200 millioner kroner per
skadehendelse og samlet begrenset til 400 millioner kroner for alle skadehendelser per år. Dersom de samlede krav per
skadehendelse overskrider denne beløpsgrensen, vil erstatningene bli redusert forholdsmessig.
Ved naturkatastrofe som storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd defineres alle personskader som rammer
selskapet innen de påfølgende 168 timer som en skadehendelse.

Jordskjelv og vulkanutbrudd
Forsikringen omfatter dødsfall som skyldes jordskjelv eller vulkanutbrudd (Generelle vilkår punkt 1.1 er fraveket).

15 Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør
1) Er forsikringstilfellet inntruffet skal enhver som mener å ha krav mot selskapet uten ugrunnet opphold melde
fra om forsikringstilfellet til selskapet jf. FAL § 13-11.
2) Den som vil fremme krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som selskapet
trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringssummen, jf FAL § 18-1. Selskapet kan søke
opplysninger hos lege, sykehus, trygdekontor, andre forsikringsselskap eller andre relevante instanser.
3) Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må
forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav
mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hending, jf. FAL § 18-1.
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Kundeservice
Bistand ved klage
Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør, kontakt
Knif Trygghet Forsikring AS på e-post: post@kniftrygghet.no, merk saken ”Klage”.
eller
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
E-post: firmapost@finkn.no
Telefon:
23 13 19 60
Telefaks:
23 13 19 70
Det er gratis å henvende seg til disse klageinstansene.

Servicetelefoner
For informasjon om skader/skadebehandling:

Knif Trygghet Forsikring AS
tlf. (+47) 23 68 39 00 - Døgnåpen alarmtelefon.
www.kniftrygghet.no
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