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    ULYKKESFORSIKRING 

        

BEHANDLINGSUTGIFTER      

          

Dersom det er avtalt erstatning ved invaliditet, dekkes behandlingsutgifter i to år som følge 

av ulykke. Behandlingsutgifter dekkes selv om ulykken ikke fører til invaliditetserstatning. 

Unntakene i forsikringen gjelder også for behandlingsutgifter.    

    

Dekning av behandlingsutgifter gjelder bare medlemmer i norsk folketrygd.  

     

Erstatningen er begrenset til 5% av forsikringssummen for invaliditet, og dekker rimelige og 

nødvendige behandlingsutgifter i Norden som ikke er dekket av det offentlige eller annen 

forsikring. 

 

Med behandlingsutgifter menes:        

          

  – lege, tannlege og kiropraktor      

  

  – medisiner og forbindingssaker forskrevet av lege    

    

  – fysikalsk og alternativ behandling foreskrevet av lege   

     

  – nødvendige reiseutgifter til og fra hjemstedet for behandling  

            

Det er en egenandel på 1000 kroner.    

      

HVOR      
          

Forsikringen gjelder i Norden og under opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder. 

Begrensningen på 12 måneder gjelder ikke for norsk statsborger som er student eller au pair 

i inntil 4 år 

NÅR        

Forsikringen gjelder i fritiden og i arbeidstiden.      

    

DØD        

Forsikringen dekker død som følge av ulykkesskade. Utbetalingen er lik avtalt 

forsikringssum.        

Erstatning utbetales ikke for dødsfall som skjer senere enn ett år etter at skaden inntraff. 

Eventuell invaliditetserstatning som måtte være utbetalt etter samme ulykke, kommer til 

fradrag.        

     

INVIDALITET        

Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet. Med medisinsk invaliditet menes fysisk og 

eller psykisk funksjonsnedsettelse uavhengig av arbeidsevne. Utbetaling ved varig 

medisinsk invaliditet settes lik forsikringssummen ganget med invaliditetsgraden. Den 

medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets 

invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III. 

Samlet invaliditetsgrad for en og samme skade kan høyst bli 100 %. Dør den forsikrede 

innen ett år etter skaden, uansett årsak, betales ingen invaliditetserstatning.   
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ØVRIGE UNNTAK          

     

Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som følge av sykdom. Har ulykken forverret en 

sykdom, dekker forsikringen bare det som skyldes ulykken.    

    

Forsikringen dekker heller ikke skade som følge av:     

   

- operasjon eller annen behandling, med mindre dette er i sammenheng med skade som er 

dekket av forsikringen.        

- inntak av legemidler, med mindre disse er foreskrevet av lege i forbindelse med 

behandling av ulykkesskade som er dekket av forsikringen. 

- infeksjon etter stikk eller bitt av insekt. 

- forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 

- selvforskyldt rus på grunn av inntak av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer. 

- påvirkning av lys og temperatur, med mindre dette skyldes en uforskyldt nødsituasjon. 

       

FRITID        

Forsikringen dekker ikke skade ved utøvelse av og trening til kampsport, luftsport, dykking, 

klatring, motorsport og ekstremsport. Som ekstremsport regnes for eksempel off-piste ski, 

strikkhopping og parcour. 

KRIG        

Forsikringen dekker ikke skade som følge av deltakelse i væpnede styrker utenfor Norge. 

Forsikringen dekker ikke skader som følge av krigshandlinger.  

UNNTAK BEHANDLING        

          

Forsikringen dekker ikke:        

          

a) Tannskader som følge av tygging        

b) Utgifter til opphold på hotell og behandling på private sykehus eller poliklinikker 

c) Redningsaksjoner og transport fra skadestedet      

  

 


