
 

 

  

Gruppeliv 
Vilkår 

 

Gjelder fra 01.10.2022 

Landkreditt Forsikring AS 
Postboks 1824 Vika 
0123 Oslo 

Telefon: 23 00 08 00 
 
E-post: forsikring@landkreditt.no 



 

Side 2 av 9 

  

Innholdsfortegnelse 
1 HVEM ER OMFATTET AV 
FORSIKRINGEN ........................................................ 3 

2 HELSEKRAV VED ETABLERING .................. 3 

2.1 ARBEIDSDYKTIGHET .............................................. 3 
2.2 HELSEERKLÆRING ................................................. 3 

3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER ............. 3 

4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER .............. 3 

5 TILLEGGSDEKNINGER ..................................... 3 

5.1 MEDFORSIKRET EKTEFELLE/ REGISTRERT 

PARTNER/SAMBOER ...................................................... 3 
5.2 FORSØRGERTILLEGG ............................................ 4 
5.3 BARNETILLEGG ........................................................ 4 

6 ERSTATNINGSOPPGJØR ............................... 4 

6.1 MELDING OM FORSIKRINGSTILFELLET ............. 4 
6.2 FORFALLSTIDSPUNKT ............................................ 4 
6.3 HVEM ERSTATNINGEN UTBETALES TIL ............. 4 
6.4 ERSTATNINGSREGLER ........................................... 5 
6.5 RENTER ...................................................................... 5 
6.6 SAMORDNING .......................................................... 5 
6.7 FORELDELSE ............................................................ 5 
6.8 REGRESS ................................................................... 5 

7 BEGRENSNINGER I 
FORSIKRINGSFORETAKETS ANSVAR ........ 6 

7.1 MEDFORSIKRET EKTEFELLE/ REGISTRERT 

PARTNER/SAMBOER ...................................................... 6 
7.2 FORSØRGERTILLEGG ............................................ 6 
7.3 BARNETILLEGG ........................................................ 6 
7.4 MILITÆRTJENESTE.................................................. 6 
7.5 KRIGSRISIKO ............................................................ 6 

7.6 SVIK ............................................................................ 6 
7.7 FORSØMT OPPLYSNINGSPLIKT .......................... 6 

8 DEFINISJONER ..................................................... 7 

8.1 BARN .......................................................................... 7 
8.2 EKTEFELLE ............................................................... 7 
8.3 SAMBOER ................................................................. 7 
8.4 BEGUNSTIGELSE .................................................... 7 

9 UTVIDELSE AV 
GRUPPELIVSFORSIKRINGEN .......................... 7 

10 UTMELDING ......................................................... 7 

10.1 HOVEDFORSIKRET .............................................. 7 
10.2 MEDFORSIKRET ................................................... 8 
10.3 UTTREDELSE ......................................................... 8 
10.4 SÆRREGLER VED ARBEIDSUFØRHET, 
PERMISJONER OG LIGNENDE .................................... 8 

11 OPPHØR AV FORSIKRING .......................... 8 

12 FORTSETTELSESFORSIKRING ................. 8 

12.1 RETT TIL Å FORTSETTE 

FORSIKRINGSFORHOLDET .......................................... 8 
12.2 TIDSFRIST FOR Å FORTSETTE 

FORSIKRINGSFORHOLDET .......................................... 9 
12.3 GJENOPPTAK AV FORSIKRING ....................... 9 

13 ENDRING AV AVTALEN ................................. 9 

14 NEMNDBEHANDLING .................................... 9 

15 REKLAMASJON OG KLAGE ....................... 9 

 

 

  



 

Side 3 av 9 

GRUPPELIV 
 

1 Hvem er omfattet av 
forsikringen 
Forsikringen omfatter de grupper av 
personer som er angitt i forsikringsbeviset. 
 
Det er en forutsetning for opptakelse i 
gruppelivsforsikringen at forsikrede er  
100 % arbeidsdyktig. Dette gjelder ikke hvor 
forsikrede er med i en gruppelivsordning 
som overtas fra et annet 
forsikringsforetaket. 
 
Forsikring for medforsikret ektefelle/ 
registrert partner/ samboer trer tidligst i kraft 
samtidig som for den forsikrede 
arbeidstaker. 
 

2 Helsekrav ved etablering 
2.1 Arbeidsdyktighet 
Forsikrede må være 100 % arbeidsdyktig 
på opptakstidspunktet. 
 
For forsikrede som ikke er 100 % 
arbeidsdyktig ved forsikringens ikrafttreden 
trer forsikringen først i kraft den dag 
forsikrede igjen er 100 % arbeidsdyktig. 
 
Ovennevnte gjelder også ved forhøyelse av 
forsikringssum og ved utvidelse av 
opphørsalder. 
 

2.2 Helseerklæring 
Dersom forsikringsforetaket krever 
helseerklæring i tillegg til 
arbeidsdyktighetserklæring er ikke 
forsikringen gyldig før helseerklæringen er 
godkjent av forsikringsforetaket.  
 
Tilsvarende gjelder også ved forhøyelse av 
forsikringssummen. 
 

3 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i hele verden, se 
allikevel pkt. 7.4 og 7.5. 
 

4 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen er en ettårig 
dødsrisikoforsikring som arbeidsgiver eller 
en sammenslutning tegner på nærmere 
avtalte grupper av sine arbeidstakere/ 
medlemmer og eventuelt deres 
ektefelle/registrert partner/samboer. 
 
Gruppen av arbeidstakere som forsikringen 
skal omfatte må defineres etter generelle 
kjennetegn, og tilslutningen er obligatorisk 
for alle arbeidstakere i den nærmere avtalte 
gruppe, med mindre annet er avtalt og 
angitt i forsikringsbeviset. 
 
Forsikringen gir en engangsutbetaling ved 
dødsfall inntruffet i forsikringstiden. 
 
En gruppelivsforsikring har ikke gjenkjøps- 
eller fripoliseverdi og kan ikke pantsettes. 
 

5 Tilleggsdekninger 
Eventuelle tilleggsdekninger framgår av 
forsikringsbeviset. 
 

5.1 Medforsikret ektefelle/ registrert 
partner/samboer 
Hvis gruppelivsforsikringen omfatter 
medforsikret må denne være obligatorisk 
for den bestemte gruppen. 
 
Forsikringssum utbetales ved 
medforsikredes død inntruffet i 
forsikringstiden. 
 
Forsikringssummens størrelse fremgår av 
forsikringsbeviset. Dersom forsikrede og 
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medforsikret dør samme måned utbetales 
forsikringssum for medforsikret selv om 
denne dør sist. 
 
Hvis medforsikret dør innen 2 år etter at 
denne ble medforsikret eller 
forsikringssummen for vedkommende ble 
forhøyet, gjelder likevel en innskrenket 
erstatningsplikt for forsikringsforetaket, jf. 
pkt. 7.1. 
 
Forsikringssummen for medforsikret kan 
ikke være høyere enn 
hovedforsikringssummen. 
 

5.2 Forsørgertillegg 
Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at 
forsikringen omfatter forsørgertillegg, 
utbetales dette ved forsikredes død dersom 
forsikrede på dette tidspunkt hadde 
ektefelle, samboer eller barn under 21 år, jf. 
pkt. 8. 
 
Tillegget fremgår av forsikringsbeviset. 
 
Begrensninger fremgår av pkt. 7.2. 
 

5.3 Barnetillegg 
Er det avtalt at forsikringen skal inneholde 
barnetillegg må dette gjelde for hele 
gruppen. 
 
Forsikringssum for hvert barn framgår av 
forsikringsbeviset. Forsikringssum for 
barnetillegg kan ikke være høyere enn 
hovedforsikringssummen. 
 
Med barn menes i denne forsikringen 
forsikredes egne (biologiske) og 
adoptivbarn under 21 år, på 
dødsfallstidspunktet. 
 
Det samme gjelder for barn over 21 år som 
var 100 % varig arbeidsudyktig før 
tidspunktet for dødsfallet inntraff. 
 
Barnetillegget utbetales ved den forsikrede 

arbeidstakers død inntruffet i 
forsikringstiden. Tillegget utbetales for hvert 
av den forsikredes barn. 
 
Begrensinger for barnetillegg fremgår av 
pkt. 7.3. 
 

6 Erstatningsoppgjør 
6.1 Melding om forsikringstilfellet 
Skadeskjema finnes på 
www.landkreditt.no/forsikring 
 

6.2 Forfallstidspunkt 
Krav om erstatning forfaller til betaling så 
snart forsikringsforetaket har hatt rimelig tid 
til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne 
sitt endelige ansvar. 
 

6.3 Hvem erstatningen utbetales til 
6.3.1 Død 

Forsikringsavtaleloven § 15-1 er fraveket. 
 
Utbetaling av dødsfallserstatning skjer til 
avdødes ektefelle, registrert partner eller 
samboer. Deretter gjelder 
forsikringsavtaleloven § 15-1. 
 
Er det oppnevnt begunstigelse, tilfaller 
utbetalingen den begunstigede. Er det i et 
testament disponert særskilt over en 
forsikring, regnes dette som oppnevnelse 
eller tilbakekall av begunstiget, jf. 
forsikringsavtaleloven § 15-3. 
 
Hvis medforsikret dør er det 
hovedforsikrede som mottar erstatningen. 
 

6.3.2 Forsørgertillegg 

Hvis det er avtalt forsørgertillegg skal dette 
utbetales sammen med forsikringssummen 
ved forsikredes dødsfall (hovedsum) hvis 
forsikrede på dette tidspunkt har 
forsørgeransvar som angitt i pkt. 5.2. 
  

http://www.landkreditt.no/forsikring
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6.3.3 Barnetillegg 

Hvis det er avtalt barnetillegg skal 
erstatningen betales direkte til barnet eller 
dets verge/ statsforvalteren. 
 

6.3.4 Fortsettelsesforsikring 

Ved fortsettelsesforsikring tilfaller 
forsikringsutbetalingen ektefellen iht. 
forsikringsavtaleloven § 15-1. 
 
Er det oppnevnt begunstigelse, tilfaller 
utbetalingen den begunstigede. Er det i et 
testament disponert særskilt over en 
forsikring, regnes dette som oppnevnelse 
eller tilbakekall av begunstiget, jf. 
forsikringsavtaleloven § 15-3. 
 
Har ikke avdøde ektefelle eller har 
oppnevnt begunstiget, tilfaller utbetalingen 
avdødes arvinger etter lov eller testamente, 
jf. forsikringsavtaleloven § 15-1. 
 
Samboer er ikke likestilt med ektefelle og 
må derfor begunstiges for å kunne motta 
forsikringsutbetalingen. Se pkt. 8.4 
vedrørende begunstigelse. 
 
Hvis medforsikret dør er det 
hovedforsikrede som mottar erstatningen. 
 

6.4 Erstatningsregler 
Erstatning beregnes etter folketrygdens 
grunnbeløp, G, på dødsfallstidspunktet. 
 
Dersom det er angitt og fremgår av 
forsikringsbeviset at det er 
aldersavtrapning, benyttes alder på 
forsikrede på dødsfallstidspunktet. 
 
Ved medforsikret ektefelle/registrerte 
partner/ samboer er det hovedforsikredes 
alder på dødsfallstidspunktet som legges til 
grunn. 
 

6.5 Renter 
Forsikringsforetaket betaler renter fra 2 
måneder etter at melding om dødsfallet er 
mottatt, jf. forsikringsavtaleloven § 18-4. 
 
Forsømmer den som krever erstatning å gi 
opplysninger eller utlevere dokumenter som 
forsikringsforetaket 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. 
 

6.6 Samordning 
Dersom det er avtalt og angitt i 
forsikringsbeviset, skal erstatning utbetalt 
under gruppelivsforsikring gå til fradrag ved 
oppgjør av dødsfallserstatning under 
yrkesskadeforsikring og andre 
arbeidsgiverfinansierte ulykkesforsikringer. 
 

6.7 Foreldelse 
Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år, 
iht. forsikringsavtaleloven § 18-6. 
 

6.8 Regress 
Hvis forsikringstakeren ikke overholder sine 
plikter iht. den avtale som er inngått mellom 
forsikringstaker og forsikringsforetaket, og 
forsikringsforetaket iht. reglene likevel er 
forpliktet til å utbetale erstatning, kan 
forsikringsforetaket søke regress hos 
forsikringstakeren etter alminnelige 
erstatningsrettslige regler. 
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7 Begrensninger i 
forsikringsforetakets ansvar 
7.1 Medforsikret ektefelle/ registrert 
partner/samboer 
Forsikringsforetaket er fri for ansvar hvis 
medforsikrede dør innen 2 år etter at 
vedkommende ble tatt med i forsikringen 
og dødsfallet skyldes sykdom, lyte eller mén 
som medforsikrede hadde ved opptaket og 
som det må antas at vedkommende kjente 
til. Tilsvarende gjelder ved forhøyelse av 
forsikringssum/utvidelse av opphørsalder. 
 
Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke 
hvis medforsikret har avgitt tilfredsstillende 
helseopplysninger ved opptakelsen og/eller 
ved forhøyelse av forsikringssum/utvidelse 
av opphørsalder. 
 

7.2 Forsørgertillegg 
Forsørgertillegg blir ikke utbetalt når 
ekteskapet/ samboerforholdet er inngått 
etter at den forsikrede har fylt 65 år. 
 

7.3 Barnetillegg 
Barnetillegg blir ikke utbetalt for 
adoptivbarn, unntatt stebarn som 
adopteres, når adopsjonen har funnet sted 
etter at den forsikrede har fylt 65 år. 
 

7.4 Militærtjeneste 
Forsikringen dekker ikke militærtjeneste i 
fredstid under tjeneste i væpnede styrker 
utenfor Norge, om ikke kravstilleren kan 
bevise at dødsfallet ikke har sin årsak i slik 
tjeneste. 
 

7.5 Krigsrisiko 
Hvis ikke annet er avtalt, er 
forsikringsforetaket uten ansvar dersom 
den forsikrede/ medforsikrede reiser eller 
tar opphold i strøk utenfor Norge hvor det 
foregår krigshandlinger (væpnet konflikt 

eller krigslignende politiske uroligheter), og 
dør som følge av krigshandling.  
 
Kommer Norge i krig (væpnet konflikt), og 
det er mindre enn 6 måneder siden 
forsikringen for den enkelte forsikrede/ 
medforsikrede sist trådte i kraft, er 
forsikringsforetaket uten ansvar dersom 
forsikrede dør som følge av 
krigshandlingen.  
 
Skyldes dødsfall deltakelse i krig (væpnet 
konflikt eller krigslignende politiske 
uroligheter) Norge ikke er med i, er 
forsikringsforetaket uten ansvar uansett 
hvor lenge forsikringen har vært i kraft. 
 
Personell som representerer humanitære 
organisasjoner, anses ikke som deltakere i 
krig. Tilsvarende gjelder for norske militære 
som deltar i humanitære eller 
fredsbevarende operasjoner for De forente 
nasjoner (FN). 
 
Ved krig eller annen katastrofe kan Kongen 
fastsette begrensninger i den forsikredes 
rettigheter etter forsikringsavtalen, jf. 
forsikringsvirksomhetsloven § 3-24. 
 

7.6 Svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot 
forsikringsforetaket, taper enhver rett etter 
forsikringsavtalen. Har vedkommende flere 
forsikringsavtaler med forsikringsforetaket, 
tapes også retten til erstatning/ 
forsikringssum etter disse ved samme 
hendelse, og forsikringsforetaket kan med 
øyeblikkelig virkning si opp enhver 
forsikringsavtale med vedkommende, jf. 
forsikringsavtaleloven § 13-3.  
 

7.7 Forsømt opplysningsplikt 
Ved forsikringsavtalens ikrafttredelse og 
ved utvidelser, plikter forsikrede og 
forsikringstaker å gi riktige og fullstendige 
svar på de spørsmål forsikringsforetaket 
stiller om forsikredes helse. De skal også av 
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eget initiativ gi opplysninger om særlige 
forhold som de må forstå er av vesentlig 
betydning for forsikringsforetakets 
vurdering av risikoen. Forsikringstakeren 
plikter å gi forsikringsforetaketopplysninger 
angående antall arbeidstakere som har rett 
til å gå inn under gruppeavtalen. 
Tilsvarende opplysningsplikt gjelder også i 
forbindelse med oppgjør. 
 
Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, gjelder 
det som er bestemt i forsikringsavtalelovens 
§§ 13-2, 13-3 og 13-4, samt § 18-1 om 
begrensning av forsikringsforetakets 
ansvar. 
 
Dersom forsikringsforetaket blir økonomisk 
ansvarlig som følge av forsikringstakers 
unnlatelse, kan forsikringsforetaket kreve 
erstattet sitt tap fra forsikringstaker. 
 

8 Definisjoner 
8.1 Barn 
Forsikredes egne barn og adoptivbarn 
under 21 år. 
 

8.2 Ektefelle 
Den person forsikrede lovformelig er 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. 
 

8.3 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. 
 

8.4 Begunstigelse 
Forsikrede kan oppnevne en eller flere 
personer som begunstiget. 
Begunstigede gis retten til hele eller deler av 
forsikringssummen ved forsikredes død. 
 
Medforsikret har ikke anledning til å 
begunstige. 
 

9 Utvidelse av 
gruppelivsforsikringen 
Med utvidelse av forsikringen forstås enten 
at forsikringssum eller alder blir forhøyet 
eller at det tilknyttes nye ytelser. 
 
Utvidelsen trer i kraft den dag melding er 
sendt forsikringsforetaket, hvis ikke annet er 
avtalt. 
 
For utvidelser gjelder de samme vilkår om 
arbeidsdyktighet og helsetilstand som ved 
forsikringens ikrafttredelse. 
 

10 Utmelding 
10.1 Hovedforsikret 
Forsikringstakeren kan ikke melde den 
forsikrede ut av gruppelivsforsikringen så 
lenge vedkommende hører til den gruppe 
eller de grupper av arbeidstakere som 
forsikringen omfatter, så fremt annet ikke er 
avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Trer den 
forsikrede ut av gruppen på grunn av 
fratredelse eller av annen årsak, plikter 
forsikringstakeren å melde vedkommende 
ut av gruppelivsforsikringen. 
 
For den forsikrede opphører forsikringen 14 
dager etter at skriftlig påminnelse er sendt 
fra forsikringstaker eller forsikringsforetaket. 
Dersom slik påminnelse ikke er sendt 
opphører forsikringen 2 måneder etter at 
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den forsikrede trådte ut av gruppen, jf. 
forsikringsavtaleloven § 19-6. Dette gjelder 
likevel ikke ved uttredelse på grunn av 
alder. 
 
Ved forsikringstilfeller som 
forsikringsforetaket svarer for etter dette 
punkt, kan forsikringsforetaket gjøre fradrag 
i erstatningen i den utstrekning 
vedkommende i mellomtiden er kommet 
inn under en tilsvarende forsikring og får 
erstatning fra den. 
 

10.2 Medforsikret 
Forsikringen for medforsikret opphører 
samtidig som den opphører for 
hovedforsikret. 
 
For medforsikret ektefelle opphører 
forsikringen når søknad om separasjon eller 
skilsmisse er sendt.  
 
For medforsikret samboer opphører 
forsikringen når samboeren ikke fyller 
kravene til samboerskap, jf. pkt. 8.3. 
 

10.3 Uttredelse 
Forsikringen opphører når arbeidstakeren 
når opphørsalder. Avtalt opphørsalder er 
angitt i forsikringsbeviset. 
 
Forsikringen opphører for medforsikret 
ektefelle/samboer/registrert partner fra 
samme dato, men likevel senest ved 
utgangen av det forsikringsår medforsikret 
oppnår avtalt opphørsalder. 
 

10.4 Særregler ved arbeidsuførhet, 
permisjoner og lignende 
Som årsak til uttredelse regnes ikke 
midlertidig fravær på grunn av 
arbeidsuførhet som følge av sykdom eller 
ulykke, dersom premien fortsatt betales 
som for de øvrige forsikrede.  
 
Det samme gjelder permisjon uten lønn i 

inntil 12 måneder med mindre 
vedkommende er midlertidig i arbeid hos 
annen arbeidsgiver. Forsikringen 
opprettholdes også for arbeidstakere som 
har permisjon utover 12 måneder på grunn 
av militærtjeneste eller annen nasjonal 
tjeneste. 
 

11 Opphør av forsikring 
Forsikringen opphører hvis 
forsikringstakeren innstiller sin virksomhet, 
sier opp forsikringsavtalen eller slutter å 
betale premie. Forsikringen trer uten videre 
ut av kraft ved utgangen av forsikringsåret, 
dersom antall forsikrede blir mindre enn 2, 
hvis ikke annet er avtalt. 
 
Hvis forsikringstaker eller 
forsikringsforetaket sier opp avtalen eller 
forsikringstaker unnlater å fornye den, eller 
forsikringsforetakets ansvar opphører på 
grunn av forsikringstakeres manglende 
premiebetaling, skal forsikrede varsles ved 
skriftlig melding eller på annen forsvarlig 
måte om opphøret og adgang til å fortsette 
forsikringsforholdet. For den forsikrede 
opphører forsikringen i så fall en måned 
etter at varsel om opphør er gitt, eller 
forsikrede på annen måte er blitt kjent med 
forholdet.  
 
Når en forsikret trer ut av gruppen, opphører 
forsikringen for vedkommende tidligst 14 
dager etter at skriftlig påminnelse er sendt 
fra forsikringsforetaket eller 
forsikringstakeren.  
 

12 Fortsettelsesforsikring 
12.1 Rett til å fortsette 
forsikringsforholdet 
Når en gruppelivsforsikring opphører, har 
forsikrede rett til å fortsette 
forsikringsforholdet uten å avgi 
helseopplysninger. Samme rett har 
forsikrede som av annen årsak enn alder 
trer ut av den gruppen som forsikringen 
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gjelder.  
Forsikringen kan ikke tegnes med høyere 
forsikringssum/alder enn 
forsikringsdekningen på 
opphørstidspunktet. 
 
Retten til fortsettelsesforsikring gjelder ikke 
når gruppelivsforsikringen overføres til et 
annet selskap. 
 

12.2 Tidsfrist for å fortsette 
forsikringsforholdet 
Vil den forsikrede bruke retten til å fortsette 
forsikringsforholdet uten å måtte avgi nye 
helseopplysninger, må vedkommende 
sende skriftlig melding til 
forsikringsforetaket innen 6 måneder etter 
at forsikringsforetakets ansvar er opphørt. 
Oversittes fristen mistes denne rettigheten. 
 

12.3 Gjenopptak av forsikring 
Der forsikringsforetakets 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, jf. forsikringsavtaleloven  
§ 14-3. 
 
Ved gjenopptak svarer ikke 
forsikringsforetaket for dødsfall som skyldes 
sykdoms-/ ulykkestilfelle som er inntruffet i 
den tid forsikringen har vært ute av kraft. 
 

13 Endring av avtalen 
Forsikringstaker kan inngå avtale med 
forsikringsforetaket om endringer i avtalen 
ved fornyelsesdato. 
 

14 Nemndbehandling 
Dersom det oppstår tvist mellom 
forsikringstaker/sikrede/forsikrede og 
forsikringsforetaket, kan hver av partene 
kreve nemndbehandling for å løse tvisten, jf. 
forsikringsavtaleloven § 22-1. 
 

15 Reklamasjon og klage 
Dersom du mener forsikringsforetaket har 
gjort feil i saker som gjelder 
forsikringsavtalen eller 
erstatningsoppgjøret, kan du kontakte 
forsikringsforetaket direkte:  
 
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 
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