LIVSFORSIKRING
Hva er uføreforsikring?
En uføreforsikring gir utbetaling ved arbeidsuførhet.
Arbeidsuførhet er helt eller delvis nedsatt evne til inntektsgivende arbeid som følge av
sykdom eller ulykke. Det er to hovedtyper uføreforsikring: Uførekapital som gir en
engangsutbetaling og Uførerente som gir månedlig utbetaling.
Hva er Uførepensjon?
Uførerente er en forsikring som gir månedlige utbetalinger dersom forsikrede blir
arbeidsufør. I noen forsikringsselskaper kan produktet ha et annet navn, for eksempel
Uførepensjon. Vanligvis løper utbetalingene så lenge du er arbeidsufør eller frem til vanlig
pensjonsalder. Prisene her forutsetter at vanlig pensjonsalder er 67 år.
Dekning Uførepensjon?
Uførepensjon utbetales månedlig fra forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i 12
måneder sammenhengende. Utbetalingens størrelse avhenger av uføregraden. Med
uføregrad menes hvor mye arbeidsevnen er redusert i prosent.
Uføregraden blir fastsatt etter forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid.
Utbetalingene opphører dersom forsikrede blir mindre enn 50 % arbeidsufør. Utbetalingene
opphører uansett når den forsikrede har fylt 67 år.
Utbetaling kan tidligst skje når forsikrede har fylt 18 år.
Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt skal inntektsmulighetene
vedkommende nå har sammenlignes med de inntektsmulighetene vedkommende hadde før
sykdommen, skaden eller lyten oppstod.
Hva er Uførekapital?
Uførekapital er en forsikring hvor forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp
dersom forsikrede blir livsvarig arbeidsufør. I noen forsikringsselskaper kan produktet ha et
annet navn, for eksempel Uføreforsikring.
Dekning uførekapital
Hele forsikringssummen utbetales når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i minst
24 måneder sammenhengende og uførheten vurderes som livsvarig i ethvert arbeid. Med
uføregrad menes hvor mye arbeidsevnen er redusert i prosent. Uføregraden blir fastsatt etter
forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid.
Utbetaling kan tidligst skje når forsikrede har fylt 18 år.
Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt skal inntektsmulighetene i ethvert
arbeid som vedkommende nå kan utføre sammenlignes med de inntektsmulighetene som
vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod.
Hva er dødsfallforsikring?
Livsforsikring/ dødsfallsforsikring gir en engangsutbetaling hvis den forsikrede dør.
Selvmord
Forsikringen dekker ikke dødsfall som følge av selvmord dersom forsikrede tar sitt eget liv
før det er gått ett år siden forsikringen trådte i kraft. Dette gjelder ikke hvis det må antas at
forsikringsavtalen ble tegnet uten tanke på selvmord.
KRIG
Forsikringen dekker ikke dødsfall som følge av krig eller krigslignende handlinger. Dette
gjelder ikke dersom innreise fant sted før området ble erklært som risikoområde.
Forsikringen gjelder da de første 30 dagene etter at slik erklæring er gitt.
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Hva dødsfallforsikring dekker
Forsikringen dekker dødsfall uansett årsak.
Hva uføreforsikringen ikke dekker
Forsikringene dekker ikke arbeidsuførhet som:
- er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer
innen tre måneder etter at forsikringen ble etablert.
- skyldes årsaker forsikringsselskapet har reservert seg mot som følge av den individuelle
helsevurderingen.
- er en følge av at forsikrede har forsøkt å ta sitt eget liv det første året forsikringen er i
kraft.
- er forsettlig fremkalt av den forsikrede
- er oppstått ved reise i strøk som ved ankomst var ansett krigsfarlig av norske myndigheter
eller ved deltakelse i krig
Forsikringen dekker heller ikke ekspedisjoner. Med ekspedisjoner menes opphold i mer
utilgjengelige områder
Hvor uføreforsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden. Man må være medlem av norsk folketrygd i
forsikringstiden.
Hvor gjelder dødsfallforsikring?
Forsikringen gjelder i hele verden.
Når gjelder dødsfallforsikring?
Forsikringen gjelder hele døgnet.
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