ULYKKE
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Landkreditt Forsikring AS

Produkt: Ulykke

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

Hvilken forsikring er dette?
Ulykkesforsikring gir erstatning hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke. Forsikringen kan kjøpes før fylte 70 år, og kan beholdes til første
hovedforfall etter at du har fylt 75 år.

Hva dekker forsikringen?
Ansvar

Hva dekker ikke forsikringen?
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser

Medisinsk invaliditet som følge av en ulykke

Grov uaktsomhet

Behandlingsutgifter som følge av en ulykke

Forgiftning

Tilleggsdekning:
Dødsfallserstatning som følge av en ulykke

Fredsbevarende og militære tjenester utenfor
Norge
Krig, opptøyer ol. som oppstår ved reiser i utlandet
utenfor EØS-området
Deltakelse i slagsmål eller forbrytelser
Ekstremsport, stuntaktiviteter og hastighetsløp
med motorkjøretøy
Behandlingsutgifter ved:
Merutgifter til undersøkelse, behandling eller
opptrening ved private sykehus, eller hos
privatpraktiserende leger/behandlere uten
offentlig refusjonsrett
Tannskader som følge av tygging eller biting
Stikk og bitt av insekt

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Deltakelse i profesjonell idrett og ekspedisjoner
Arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre
enn 15 % dekkes ikke
Sykdom, smitte og andre særlige tilstander
Forsett / uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

Hvor gjelder forsikringen?
I hele verden.
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Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi korrekt informasjon ved tegning av forsikring. 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. Husk å ta hensyn til eventuell
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år.
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner,
jf. FAL § 12-3. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

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.

