
KRITISK SYKDOM 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Landkreditt Forsikring AS Produkt: Kritisk sykdom

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen omfatter rett til erstatning ved en kritisk sykdom. 

Erstatningen utbetales hvis du er i live 30 dager etter at diagnosen er stilt. Pengene kan du for eksempel bruke til å betale for behandling 
som ikke dekkes av Folketrygden, eller til hjelp og avlastning i sykdomsperioden.

Du kan kjøpe Kritisk sykdom fra du er 18 til og med 59 år, og du kan beholde den til første hovedforfall etter fylte 67 år.

Hva dekker forsikringen?
Ansvar

 Kreft

 Andre svulster i hjerne eller ryggmarg

 Multippel sklerose

 Nyresvikt

 Organtransplantasjon

 Hjerteinfarkt eller hjertekrampe

 Hjerteoperasjon

 Hjerneslag

 Blindhet

 Døvhet

 Tverrsnittlammelser

 Parkinsons

 Alzheimers

 Amputasjon

 Utposing på hjernens blodårer

 Utposning på hovedpulsåren

 Reumatoid Artritt

 Motorneuronsykdom

 Diabetes type 1 - insulinavhengig

 Epilepsi

 Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt

Hva dekker ikke forsikringen?
 Forsikringen gir ikke rett til erstatning for sykdom /

lidelse som er påvist eller vist tegn eller symptom 
innen 3 måneder etter at forsikringen er satt i kraft.

 Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved 
sykdom/lidelse som vi har reservert oss mot i 
forsikringsbeviset.

 Sykdommer som ikke er nevnt under hva dekker 
forsikringen.

 Sykdom diagnostisert etter forsikringens utløp.

 Kritisk sykdom som følge av ulykke.

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

 Opplysningene som gis i helseerklæringen kan 
føre til reservasjoner.

 Det kan ligge begrensinger på hver sykdom eller 
skade ut fra alvorlighetsgrad eller omfang.

Hvor gjelder forsikringen?
 I hele verden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi korrekt informasjon ved tegning av forsikring. Før forsikringen trer i kraft må du fylle ut en helseerklæring. 
Opplysningene kan føre til reservasjoner, pristillegg eller i noen tilfeller avslag på forsikringen. 
Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.
Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes uten ugrunnet opphold.



Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Merk at for alle midlertidige 
forsikringer dekker forsikringen ikke sykdom som har sammenheng med forsikredes helse på det tidspunktet den midlertidige 
forsikringen trådte i kraft.

Hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap anbefaler vi at du venter til resultatet av helsevurderingen foreligger hos 
oss før du sier opp i det andre selskapet.

Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes når som helst.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Forsikringen kan bare sies opp av den personen som er forsikret.
Du kan si opp forsikringen skriftlig per e-post.
Hvis du senere vil flytte forsikringen til et annet forsikringsselskap, anbefaler vi at du venter til resultatet av helsevurderingen 
foreligger før du sier opp forsikringen hos oss.
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