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BONDELAGETS LIVSFORSIKRING
1 Hvem forsikringen gjelder for

5.2.2 Deltakelse i krig Norge ikke er med i

Forsikringen omfatter den som er angitt i
forsikringsbeviset og som er medlem i Norges
Bondelag.

Selskapet er uten ansvar hvis et forsikringstilfelle
inntreffer som følge av at forsikrede deltar i krig
som Norge ikke er med i.

2 Helseerklæring

5.2.3 Krig som Norge er med i

Det kreves godkjent egenerklæring om helse før
forsikringen trer i kraft.

Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme
at ytelser etter forsikringsavtalen bare skal
utbetales delvis, jfr. Lov om forsikringsvirksomhet
§ 3-24.

Tilsvarende gjelder også ved forhøyelse av
forsikringssum.

3 Tegningsbestemmelser
For å tegne forsikringen må forsikrede ha hatt fast
bosted i Norge siste 5 år iht. Folkeregisteret og
være medlem av norsk folketrygd.

4 Hva forsikringen omfatter
Engangsutbetaling ved forsikredes død inntruffet i
forsikringstiden.
Forsikringssum framgår av forsikringsbeviset.
G-verdi ved siste hovedforfall legges til grunn ved
erstatningsberegningen.
En livsforsikring har ikke gjenkjøps- eller
fripoliseverdi og kan ikke pantsettes.

5 Begrensninger
5.1 Selvmord
Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget
liv, svarer selskapet ved livsforsikring dersom det
er gått mer enn 1 år etter at selskapets ansvar
begynte å løpe, eller at det må antas at
forsikringen ble tegnet/utvidet uten tanke på
selvmord, jfr. forsikringsavtaleloven § 13-8.

5.2 Krigsrisiko
5.2.1 Reiser i krigsfarlige strøk
Med mindre det er inngått annen avtale, er
selskapet uten ansvar hvis forsikrede etter at
forsikringen sist trådte i kraft, tar opphold eller
reiser utenfor Norge i områder hvor det foregår
krigshandlinger, og et forsikringstilfelle inntreffer
som følge av dette.

5.3 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, jfr.
forsikringsavtaleloven § 13-3.

6 Erstatningsregler
6.1 Melding om skade
Skade meldes på www.landkreditt.no/forsikring
eller kontakt oss på telefon 22 05 46 00
Når et dødsfall har inntruffet må melding sendes
selskapet uten ugrunnet opphold, jfr.
forsikringsavtaleloven § 13-11.
Meldingen skal ledsages av dødsattest, skifte-/
uskifteattest, testament samt legitimasjon som
viser hvem som er berettiget til å motta
erstatningen.

6.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon
Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi
selskapet de opplysninger og dokumentasjon som
er tilgjengelig for han eller henne, og som
selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og
utbetale erstatningen, jfr. forsikringsavtaleloven
§ 18-1.
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6.3 Når erstatning utbetales

6.7 Gjenopptak

Erstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet
har inntruffet og selskapet har mottatt krav med
nødvendig dokumentasjon.

Der selskapets ansvar har opphørt på grunn av
manglende premiebetaling etter at det har vært
betalt premie for minst ett år, kan forsikrede kreve
at forsikringen settes i kraft igjen (gjenopptak) uten
at det avgis nye helseopplysninger dersom forfalte
premier blir betalt innen 6 måneder etter
betalingsfristen, jfr. forsikringsavtaleloven § 14-3.

6.4 Renter
Selskapet skal svare renter av erstatningen når det
er gått 2 måneder etter at melding om dødsfallet
ble sendt selskapet, jfr. 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
forsinkelsesrenteloven.

6.5 Hvem erstatningen utbetales til
Etter avtale mellom Norges Bondelag og
medlemmene er forsikringsavtaleloven § 15-1
fraveket slik at ektefelle/registrert partner og
samboer* er likestilt ved utbetaling av erstatning.
Er det ikke oppnevnt særskilt begunstiget, eller
særskilt disponert over forsikringen i testamente,
utbetales erstatningen i følgende rekkefølge:
1.
2.

Ektefelle/registrert partner/samboer
Livsarvinger/arvinger etter lov

Er det oppnevnt særskilt begunstiget tilfaller
utbetalingen den begunstigede. Er det i et
testament disponert særskilt over en forsikring,
regnes dette som oppnevnelse eller tilbakekall av
begunstiget, jfr. forsikringsavtaleloven §15-3.
*) For definisjon av ektefelle/registrert partner
samt samboer, se punkt 7.

6.6 Foreldelse
Krav på forsikringssum ved kapitalforsikring i
livsforsikring foreldes etter 10 år, og andre krav på
erstatning eller forsikringssum etter 3 år. Fristen
begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da
den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de
forhold som begrunner kravet jfr.
forsikringsavtaleloven § 18-6.

Ved gjenopptak svarer ikke selskapet for dødsfall
som er inntruffet i den tid forsikringen har vært ute
av kraft.

7 Definisjoner
7.1 Ektefelle/registrert partner
Den person forsikrede er lovformelig gift med.
En person regnes ikke lenger som ektefelle når det
er gitt bevilling til eller er avsagt dom for
separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om
avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

7.2 Samboer
Med samboer menes person som forsikrede lever
sammen med i et ekteskapslignende forhold og;
• det fremgår i Folkeregisteret at
vedkommende har hatt samme bopel som
forsikrede i de siste 2 år eller
• vedkommende har, har hatt eller venter felles
barn med forsikrede og har samme bopel som
forsikrede i Folkeregisteret.
Ovennevnte punkter gjelder likevel ikke dersom
det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig
ekteskap kan inngås.

7.3 Begunstigelse
Forsikrede kan oppnevne en eller flere personer
som begunstiget.
Begunstigede gis retten til hele eller deler av
forsikringssummen ved forsikredes død.

8 Ikrafttredelse
Forsikringen trer i kraft når forsikrede har levert
fullstendig søknad. Inntil den forsikring det er søkt
om enten trer i kraft eller blir avslått gjelder
forsikringen med de begrensninger som fremgår av
vilkår for midlertidig forsikring, jfr. punkt 10.
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9 Opphør av forsikringen

Forsikringen kan ikke tegnes med høyere
forsikringssum enn dekningen på
opphørstidspunktet

Forsikringen varer så lenge premien betales og
medlemskap i Norges Bondelag opprettholdes,
men opphører senest ved første hovedforfall etter
fylte 75 år.

11.1 Frist for å fortsette
forsikringsforholdet

10 Midlertidig forsikring

Vil den forsikrede bruke retten til å fortsette
forsikringsforholdet uten å måtte avgi nye
helseopplysninger, må vedkommende sende
skriftlig melding til selskapet innen 6 måneder
etter at selskapets ansvar er opphørt.

10.1 Hva er midlertidig forsikring
Forsikring som gjelder mens søknaden er til
behandling.
Forsikringen omfatter den dekning og
forsikringssum som det er søkt om, men med de
begrensninger som fremgår nedenfor.

12 Nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist mellom
forsikrede/sikrede og selskapet, kan hver av
partene kreve nemndbehandling for å løse tvisten,
jfr. forsikringsavtaleloven § 20-1.

10.2 Når midlertidig forsikring gjelder
Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt
forsikringstaker har sendt inn fullstendig søknad.

13 Reklamasjon og klage

Forsikringen opphører når den forsikringen det er
søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått.

Dersom du mener Landkreditt Forsikring har gjort
feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller
erstatningsoppgjøret, kan du kontakte selskapet
direkte:

10.3 Begrensninger
Midlertidig forsikring dekker ikke forsikringstilfeller
som skyldes sykdom eller lidelse som har vist tegn
og/eller symptomer eller er blitt påvist i løpet av
de 3 første månedene etter at forsikringen trådte i
kraft.
Forsikringen dekker ikke forsikringstilfeller som
skyldes sykdom som har sammenheng med
forsikredes helse på det tidspunktet den
midlertidige forsikringen trådte i kraft.

Kundeombud
Landkreditt Forsikring AS
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo
E-post: kundeombud@landkreditt.no
eller
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
E-post: firmapost@finkn.no

10.4 Tilbakebetaling av innbetalt beløp
Hvis selskapet avslår søknad om
forsikringsdekning, godskrives det som er innbetalt
for denne dekningen, uten renter. Slik godskrivning
skjer også hvis forsikrede dør før forsikringen er
gyldig (godkjent helseerklæring).

11 Fortsettelsesforsikring
Hvis forsikringen opphører som følge av
manglende medlemskap i Norges Bondelag, har
medlemmet rett til å fortsette forsikringsforholdet
med individuell premieberegning uten ny
helsevurdering.
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