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Forsikringsavtalen består av
• forsikringsbeviset
• forsikringsvilkår
• Generelle vilkår for personforsikringer
• Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
• det øvrige lovverk med forskrifter
Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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1 Hvilke vilkår som gjelder
Disse forsikringsvilkårene gjelder sammen med det som fremgår av forsikringsbeviset og generelle
vilkår for personforsikring.

2 Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for den som er oppført som Forsikrede i forsikringsbeviset.
Forsikringen kan tegnes på personer fra og med fylte 18 år inntil fylte 50 år som er bosatt i Norge.

3 Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen dekker forsikringsbegivenheter uansett hvor i verden disse inntreffer, unntatt i
krigsfarlige strøk jf. generelle vilkår for personforsikring punkt 8 og 9.
Hvis den Forsikrede oppholder seg utenfor Norge på erstatningstidspunktet kan Selskapet kreve at
den Forsikrede undersøkes av bestemt lege/spesialist i Norge for vurdering av arbeidsuførhet. Utgifter i forbindelse med reisen bekostes i slikt tilfelle av Forsikrede. Utgifter til selve legeundersøkelsen
bekostes av Selskapet.

4 Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen gjelder ikke:
• Arbeidsuførhet som Selskapet har reservert seg mot i forsikringsbeviset
• Medfødt sykdom, legemsfeil, mén eller skade og/eller sykdom som har vist symptomer før det
har gått 3 måneder etter at forsikringssøknaden er undertegnet
• Arbeidsuførhet som skyldes følger av alkoholmisbruk, narkotiske stoffer, rusmidler, anabole
steroider eller andre prestasjonsfremmende midler eller misbruk av reseptbelagt medisin
• Dersom forsikrede ikke er medlem av norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer

5 Utbetaling ved arbeidsuførhet
Dersom den Forsikrede i en sammenhengende periode på mer enn 2 år, mens forsikringsdekningen
har vært i kraft, har vært minst 50 % arbeidsufør, og Selskapet vurderer uførheten som varig, inntrer
rett til utbetaling av Uførekapital.
Kravet til at forsikringen skal være i kraft i hele karensperioden gjelder ikke ved aldersopphør.
Forsikringssummen forfaller til utbetaling på det tidspunkt varigheten er stadfestet.
Selskapet kan gjøre rett til utbetaling av uførekapital betinget av at Forsikrede tilkjennes uførepensjon fra NAV.

6 Definisjon av arbeidsuførhet
Arbeidsuførhet innebærer helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid som følge
av sykdom eller ulykke. Ved avgjørelsen av om det foreligger sykdom legges det til grunn et
sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis.
Evne til å utføre inntektsgivende arbeid (uføregraden) skal være nedsatt med minst 50 % eller mer,
ut fra både en medisinsk og en økonomisk vurdering.
Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) skal inntektsmulighetene i ethvert arbeid som vedkommende nå kan utføre sammenlignes med de inntektsmulighetene
som vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod.
Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis forsikredes arbeidsevne, etter gjennomført medisinsk
behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50 %.
Selskapet forplikter seg ikke til å følge NAVs vurdering av arbeidsuførhet.
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7 Hvem utbetales Forsikringssummen til?
Uførekapitalen utbetales til Forsikringstakeren i samsvar med reglene i FAL § 15-1. Utbetalingen
skjer som et engangsbeløp.

8 Forsikringens opphør
Forsikringen opphører ved Forsikredes fylte 60 år, ved tidligere avtalt dato, eller når uførekapitalen
er utbetalt.
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Ta gjerne kontakt med oss ved
spørsmål om dine personforsikringer
Eika Forsikring AS - Personforsikring

Telefon: +47 22 87 63 40
Faks:
+47 22 87 63 41
Epost:
personforsikring@eika.no
Du har klagerett
Mener du at Eika Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen
eller erstatningsoppgjøret, kan du ta kontakt med
Eika Klageordning
Postboks 332
2303 Hamar
klageordning@eika.no
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Det er gratis å henvende seg til klagenemndene.

