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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 jamfør 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 alkoholmisbruk, bruk av narkotiske stoffer, rusmidler, anabole 

steroider eller andre prestasjonsfremmende midler, eller misbruk av reseptbelagt medisin, 

eller følger av slik misbruk 

• Dersom forsikrede ikke er medlem av norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer 

 

 

5 Utbetaling ved arbeidsuførhet 

 

5.1 Forskuttering av Uførekapital 

 

Rett til forskuttering av uførekapital inntrer når forsikrede har vært minst 50 % sammenhengende 

arbeidsufør utover karenstiden på 12 måneder, mens forsikringen har vært i kraft. Kravet til at 

forsikringen skal være i kraft i hele karensperioden gjelder ikke ved aldersopphør. 

Erstatning utbetales månedlig, etterskuddsvis fra og med måneden etter utløpet av karenstiden.  

Månedlig utbetaling utgjør 1/120 del av forsikringssummen ganger graden av arbeidsuførhet. 

Uføregrad beregnes månedlig.  

Utbetalingen stopper dersom den Forsikrede senere blir mindre enn 50 % arbeidsufør. 

Blir forsikrede innen 6 måneder fra siste utbetaling på ny minst 50 % arbeidsufør, innvilges videre 

forskuttering uten krav om en ny karenstid på 12 måneder. 

Forsikringen omfatter ikke betalingsfritak ved uførhet. 

 

 

5.2 Uførekapital 

 

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. 

Uførekapitalen utbetales som et engangsbeløp fratrukket eventuelle utbetalinger som allerede er 

forskuttert. 



 

 

Den totale erstatningen etter punkt 5.1 og 5.2 kan ikke overstige den avtalte Forsikringssum. Sel- 

skapet 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 i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) tas det hensyn 

til forsikredes reelle arbeids- og inntektsmuligheter i ethvert arbeide som forsikrede kan utføre, 

sammenlignet med tilsvarende muligheter vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet 

oppsto.  

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. 

 

 

7 Røyking 

 

Røyking har betydning for prisen på forsikringen. Har Forsikrede begynt å røyke, uten å melde fra 

om dette til Selskapet, kan erstatningen bli redusert i henhold til FAL § 13-7. 

 

 

8 Hvem utbetales Forsikringssummen til? 

 

Forsikringssummen utbetales til Forsikringstakeren i samsvar med reglene i FAL § 15-1. 

 

 

9 Forsikringens opphør 

 

Forsikringen opphører ved Forsikredes fylte 60 år, ved tidligere avtalt dato, eller når det er utbetalt 

erstatning tilsvarende den avtalte Forsikringssum. 

 
 
 

 

 
 

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 
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