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1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den personen som er benevnt i 
forsikringsbeviset. 

2. Helsekrav ved etablering
Det er et krav om godkjent egenerklæring av helse før forsikringen 
er i kraft. Det tas ikke reservasjon på dødsfallserstatningen, og 
eventuelle reservasjoner på uførhetserstatningen står alltid 
beskrevet i forsikringsbeviset. 

3. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden, bortsett fra der hvor 
Utenriksdepartementet har utstedte reiseråd. 

Vennligst se: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasj 

on/reiserad_land/id2589040/ for råd. 

Dersom den sikrede oppholder seg utenfor Norge i mer enn 13 

sammenhengende uker i enhver 12 måneders periode vil 

dekningen opphøre dersom annet ikke er avtalt med 

forsikringsgiver. Forsikringen gjelder likevel under ferie med inntil 6 

måneder. 

4. Hva forsikringen kan omfatte
Hvilke dekninger som er avtalt fremgår av forsikringsbeviset, og kan 

være følgende: 

 Dødsfallsforsikring – engangsutbetaling ved forsikredes 
død som følge av ulykke eller sykdom.

 Uføreforsikring – engangsutbetaling ved varig 
ervervsmessig uførhet som følge av ulykke eller sykdom.

Maksimal forsikringssum er NOK 2.000.000 for uførhet og NOK 
2.000.000 for død. 
Erstatningen for uførhet kan maksimalt settes til det dobbelte av 
erstatningen for død. Forsikringen trappes ned etter fylte 65 år slik 
at maksimal forsikringssum blir NOK 1.000.000 ved død og NOK 
500.000 ved uførhet. Forsikringen opphører ved fylte 67 år. 

5. Forsikringstilfelle ved død
Et forsikringstilfelle foreligger når dødsfallet er inntruffet i 

forsikringstiden. 

6. Forsikringstilfelle ved uførhet
Et forsikringstilfelle for uførhet er å anse som inntruffet på det

tidspunkt forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i en 

sammenhengende periode på to år, og arbeidsuførheten er

bedømt å være varig. Arbeidsuførheten er å anse som inntruffet

første dag i den sykmeldingsperiode som fører frem til

forsikringstilfellet.

Ved bedømmelse av om og i hvilken grad inntekts-/arbeidsevnen 

skal anses varig nedsatt, tas hensyn til den forsikredes reelle 

muligheter for arbeidsinntekt i ethvert arbeid som vedkommende 

kan utføre, sammenlignet med tilsvarende muligheter før 

forsikrede ble arbeidsufør. 

Rett til uførekapital inntrer likevel ikke hvis arbeidsuførheten 

inntreffer etter utgangen av forsikringsåret vedkommende når 

opphørsalder for uførekapitalen. 

6.1. Delutbetaling ved uførhet 
Delutbetaling av uføreerstatning under pkt. 5.2 vil komme til 

utbetaling etter 18 måneder sammenhengende 

sykemeldingsperiode og det på dette tidspunktet foreligger 

vedtak som bekrefter at forsikrede har fått innvilget 

arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden 

med minst 50% ervervsuførhet. Deretter utbetales 20% av 

forsikringssummen hvert påfølgende år 

6.2. Delutbetaling i forhold til varig uførhet 
Dersom forsikrede har fått delutbetaling jf. pkt. 6.1. utgjør 

erstatningen ved senere innvilgelse av varig uførepensjon 

full erstatning med fradrag av utbetalt delutbetaling, 

beregnet i samsvar med reglene for alder, uføregrad og 

lønn. 

7. Begrensninger i selskapets ansvar
Rett til uførekapital gis ikke ved: 

 Sykdom, lyte eller mén som selskapet har tatt en spesiell
reservasjon for.

 Arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet som er en følge 
av sykdom, lyte eller mén som er blitt påvist eller har vist
tegn eller symptom innen tre måneder etter at
forsikringen ble satt i kraft.

7.1. Reservasjon som begrensning 
De sykdommer, lyter, skader og lidelser som det fra selskapets 

side er tatt reservasjon for ved helsebedømmelse i forbindelse 

med inntreden i forsikringsordningen utgjør en begrensning i 

forsikredes rett til erstatning. 

7.2. Medvirkning – forsettlig eller grov uaktsomhet 
Rett til uførekapital inntrer ikke når arbeidsuførheten skyldes 

skade som er fremkalt eller forverret forsettlig eller grovt 

uaktsomt av den forsikrede selv, jf. Forsikringsavtalelovens 

§13-8 og §13-9 skadeerstatningslovens § 5-1 gjelder så langt

det passer.

7.3. Selvmord 
Har den forsikrede tatt sitt eget liv innen 1 år etter at 

forsikringen (utvidelsen) er trådt i kraft, gjelder forsikringen 

bare dersom det er gått mer enn 1 år etter at selskapets 

ansvar begynte eller dersom det må antas at forsikringen ble 

inngått uten tanke på selvmord. 

7.4. Militærtjeneste 
Forsikringen dekker ikke militærtjeneste i fredstid under 

tjeneste i væpnede styrker utenfor Norge, om ikke 

kravstilleren kan bevise at skaden ikke har sin årsak i slik 

tjeneste. 

7.5. Krigsrisiko 
Hvis ikke annet er avtalt, er selskapet uten ansvar dersom den 

forsikrede, i de 2 første årene etter at forsikringen trådte i 

kraft, reiser eller tar opphold i strøk utenfor Norge hvor det 

foregår krigshandlinger (væpnet konflikt eller krigslignende 

politiske uroligheter), og dør som følge av krigshandling. 

Tilsvarende gjelder for utvidelse av forsikringen. 

 Skyldes dødsfall deltakelse i krig (væpnet konflikt eller
krigslignende politiske uroligheter) Norge ikke er med i,
er selskapet uten ansvar uansett hvor lenge forsikringen 
har vært i kraft.

 Personell som representerer humanitære organisasjoner i 
Norge og som deltar i humanitære operasjoner, anses

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/


ikke som deltakere i krig (jfr. likevel punkt 1). Tilsvarende 
gjelder for norske militære som deltar i humanitære eller 
fredsbevarende operasjoner for de Forente Nasjoner 
(FN). 

 Ved krig eller annen katastrofe kan Kongen fastsette 
begrensninger i den forsikredes rettigheter etter
forsikringsavtalen, i medhold av lov om
forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres 
virksomhet mv.

7.6. Svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver 

rett etter forsikringsavtalen. Har vedkommende flere 

forsikringsavtaler med selskapet, tapes også retten til 

erstatning/forsikringssum etter disse ved samme hendelse, og 

selskapet kan med øyeblikkelig virkning si opp enhver 

forsikringsavtale med vedkommende. 

For øvrig vises det til de enhver tid gjeldende lovverk. 

7.7. Forsømt opplysningsplikt 
Ved forsikringsavtalens ikrafttredelse og ved utvidelser, plikter 

forsikringstaker å gi riktige og fullstendige svar på de spørsmål 

selskapet stiller om forsikredes helse. De skal også av eget 

tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er 

av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. 

Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, gjelder det som er 

bestemt i forsikringsavtalelovens §§ 13-2 til 13–4 og § 18-1, 

om begrensning av selskapets ansvar. 

Dersom selskapet blir økonomisk ansvarlig som følge av 

forsikringstakers unnlatelse, kan selskapet kreve erstattet sitt 

tap fra forsikringstaker. 

8. Erstatningsoppgjør

8.1. Dødsfallforsikring
Forsikringen forfaller til utbetaling når et forsikringstilfelle er

inntruffet og krav om erstatning er meldt.

8.1.1. Vilkår for utbetaling av erstatning ved død 
Ved den forsikredes død må det straks sendes melding til 

selskapet. Følgende må vedlegges: 

 Dødsattest.

 Skifte-/uskifteattest.

 Dokumentasjon på forsikredes disposisjon over
forsikringssummen.

Dersom erstatning i henhold til avtalen skal utbetales til 

etterlatte samboer, må utskrift fra folkeregisteret 

vedlegges. Så snart dokumentasjon for dødsfallet er 

godkjent av selskapet blir forsikringssummen utbetalt. 

8.1.2. Hvem erstatningen utbetales til 
Hvis ikke annet er avtalt, vil erstatning etter dødsfall 

utbetales til ektefelle eller samboer, subsidiært til 

arvinger etter lov eller testamente. Dette innebærer en 

utvidelse av forsikringsavtalelovens §§ 15-1 og 19-11 ved 

at samboer er likestilt med ektefelle. Med samboer 

menes: to personer som lever i ekteskapslignende forhold 

og har hatt samme folkeregistrerte adresse i minimum 2 

år, eller har felles barn. 

Retten til denne livsforsikringen kan ikke pantsettes. 

8.1.3. Grunnlag ved erstatningsutbetaling 
Ved dødsfall begrenes erstatning etter folketrygdens 

grunnbeløp (G) eller oppgitt forsikringssum på 

dødsfallstidspunktet. 

8.2. Uføreforsikring 
Uførekapitalen forfaller til utbetaling når et forsikringstilfelle 

er inntruffet og krav om erstatning er meldt. 

8.2.1. Hvem utbetaler erstatningen til 
Erstatningen utbetaler til forsikrede 

8.2.2. Medisinsk behandling 
Hvis forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg 

operasjon eler annen behandling, skal det ved 

fastsettelse av den endelige ervervsgrad tas hensyn til 

den sannsynlige forbedring en slik behandling kunne ha 

medført. 

8.3. Erstatningsregler ved død som følge av ulykke 
eller sykdom 

Dersom den forsikrede dør etter at arbeidsuførheten er 

inntruffet, men før et forsikringstilfelle er inntruffet, utbetales 

det ingen erstatning under uførekapitalen. 

8.4. Meldekrav og foreldelse 
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha 

et krav mot Risikogiver uten ugrunnet opphold skriftlig melde 

fra til Risikogiver v/Matrix. Skademeldingsskjema for dette 

bruk kan fås ved henvendelse til Matrix. Crawford skal gis 

tilgang til dokumenter og kilder, så som forsikredes lege og 

trygdekontor, som angår forsikredes nåværende og tidligere 

helsetilstand. Samt annen relevant informasjon. 

Ved krav om erstatning er Risikogiver fri for ansvar hvis ikke 

forsikrede underretter risikogiver, Matrix eller Crawford om 

inntruffet forsikringstilfelle innen 1 år etter at vedkommende 

fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jfr. FAL 

§18-5. Forsikringstilfellet er å anse som kjent for den 

forsikrede den samme dato som diagnosen er manifestert 

(stilt) av medisinsk kvalifisert personell. Krav som er meldt til

selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst 6

måneder etter at forsikrede eller dennes etterlatte har fått

særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt.

For øvrig gjelder fristene i Lov om foreldelse av 18. mai 1979 

nr. 18. Andre bestemmelser for uførekapitalforsikringen. 

Se også punkt 8.8. 

8.5. Renter 
Forsikrede har krav på renter etter forsikringsavtaleloven § 18- 

4. 

Forsømmer den som krever erstatning å gi opplysninger eller 

utlevere dokumenter som selskapet trenger for å ta stilling til 

kravet, kan det ikke kreves renter for den tid som går tapt ved 

dette. Tilsvarende gjelder dersom den berettigede avviser fullt 

eller delvis oppgjør. I den utstrekning forholdet ikke reguleres 

av forsikringsavtaleloven § 18-4 gjelder Lov om renter ved 

forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. 

8.6. Regress 
Hvis forsikringstakeren ikke overholder sine plikter i henhold 

til den avtale som er inngått mellom forsikringstaker og 

selskapet, og selskapet i henhold til reglene likevel er forpliktet 

til å utbetale forsikringssummen, kan selskapet søke regress 



hos forsikringstakeren etter alminnelige erstatningsrettslige 

regler. 

8.7. Samordning med bilansvarsloven 
Erstatning som kreves under bilansvarsloven vil komme til 

fradrag krone for krone i erstatningsoppgjøret. 

8.8. Foreldelse 
Krav mot selskapet foreldes etter tre (3) år. Tidsfristen for å 

melde et krav begynner å løpe fra slutten av det kalenderår 

som sikrede fikk nødvendig informasjon om forholdene som 

begrunner kravet j.fr. FAL §18-6. 

I den grad begrensninger av krav ikke er regulert av FAL, vil lov 

om Foreldelse av Fordringer av 18 mai 1979 være gjeldende. 

Den sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke har 

blitt meldt til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk 

kunnskap om omstendighetene som begrunner kravet j.fr. FAL 

18-5.

8.8.1. Uttredelse / opphørsalder
Forsikringen opphører når forsikrede fyller 67 år. 

8.8.2. Øvrige rettigheter 
Denne avtalen har ikke gjenkjøps- eller fripoliseverdi. 

9. Opphørsårsaker
Forsikringen opphører hvis forsikringstakeren sier opp     

forsikringsavtalen eller slutter å betale premie. Avtalen sies også 

opp i sin helhet om det utbetales erstatning for 100% varig 

ervervsmessig uførhet. 

10. Forsikringsselskap
   Forsikringen er dekket i forsikringsselskapet Ly Forsikring ASA.  

 Ly er tilknyttet Garantiordningen i Norge og Finansklagenemda.  
   Selskapets adresse er: Ly Forsikring ASA, Åsmarkvegen 2. 2390 Moelv. 

   Spørsmål om forsikring, polisetekst, vilkår, kalkulering av premie,  
   og fakturering skal rettes til Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11, 
   0151 Oslo 

11. Skadebehandling
Melding om skade skal sendes til Matrix Insurance AS, Rådhusgaten 11,  
0151, Oslo. E-post: post@matrixinsurance.no 
Crawford & Company (Norway) AS har inngått en skadebehandleravtale 
med Forsikringsselskapet og er ansvarlig for skadeoppgjøret.  
Adressen til Crawford & Company (Norway) AS er Kjørbokollen 30,  
1300 Sandvika. 

Rask bistand og oppfølging av skadelidte etter en ulykke eller sykdom  
er automatisk inkludert i alle våre personalforsikringer.  
Aktivt Skade-reduserende Program er en unik tilleggstjeneste. 

Et helseteam ved Crawford har helsepersonell med lang erfaring.  
De gir råd og veiledning til deg som arbeidsgiver og den skadelidte  
om hvordan ulykken/sykdommen kan følges opp og behandles,  
samt veiledning om NAV og andre offentlige og private tilbud.  
Hensikts-messig bistand til undersøkelser og/eller behandling uten kostnad 
for arbeidsgiver eller skadelidte.  

Ring skadebehandler – telefon 57 00 99 66. 


