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BONDENS ULYKKE 
 

Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringsforetaket er helt eller delvis uten 
ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er 
overtrådt. Hvilke sikkerhetsforskrifter som er 
avtalt fremgår av forsikringsbeviset. 
 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder den/de som er angitt i 
forsikringsbeviset. 
 

2 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i: 
a) Norden 
b) Opphold utenfor Norden i inntil 12 

måneder 
c) Opphold utenfor Norden i mer enn 12 

måneder når forsikrede eller dennes 
foresatte er ansatt i norsk firma eller 
organisasjon og utfører arbeid for 
dette/denne, eller er ansatt i norsk 
utenrikstjeneste, eller er student/au pair. 

d) For studenter og au pairer gjelder 
forsikringen likevel ikke for 
utenlandsopphold ut over 4 år. 

 
Opphold utenfor Norden anses ikke avbrutt 
ved tilfeldige besøk i Norden, ved f.eks. ferie, 
forretninger, legebesøk, sykehusopphold 
eller lignende. 
 

3 Hva forsikringen omfatter 
Det fremgår av forsikringsbeviset hva 
forsikringen dekker og hvilke 
forsikringssummer som er avtalt. 
 

3.1 Medisinsk invaliditet 
Forsikringen gir rett til erstatning ved varig 
medisinsk invaliditet som følge av ulykke 
som inntreffer i forsikringstiden.  
 

Forsikringssummen ved 100 % medisinsk 
invaliditet fremgår av forsikringsbeviset. Ved 
lavere invaliditetsgrad utbetales en 
forholdsmessig del av forsikringssummen. 
 

3.2 Behandlingsutgifter 
Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige 
og nødvendige behandlingsutgifter, jf. pkt. 
4.2 og 4.2.1. Forsikringssum og egenandel 
fremgår av forsikringsbeviset. 
 

3.3 Dødsfall – begravelsesutgifter - 
barn 
Forsikringen gir rett til erstatning hvis barnet 
dør i forsikringstiden som følge av en 
ulykke. Forsikringssummen, som fremgår av 
forsikringsbeviset, skal dekke 
begravelsesutgifter. 
 

4 Erstatningsbestemmelser 
4.1 Medisinsk invaliditet 
Forsikrede har rett til erstatning ved varig 
medisinsk invaliditet tidligst ett år etter 
skadedato. Endelig oppgjør ved medisinsk 
invaliditet kan utsettes til 3 år etter 
skadedato. For barn under 16 år kan 
oppgjør utsettes til 5 år etter skadedato.  
 
Oppgjør etter henholdsvis 3 eller 5 år skal 
basere seg på det som antas å bli den 
varige medisinske invaliditeten. 
 
Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 
avtalt forsikringssum. For delvis medisinsk 
invaliditet utbetales en forholdsmessig del 
av forsikringssummen. 
 
a) Ved fastsettelse av erstatningen tas det 

ikke hensyn til yrke, inntekt eller 
individuelle anlegg/forhold. 
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b) Graden av invaliditet fastsettes etter 
forskrift 21. april 1997 nr. 373 om 
menerstatning ved yrkesskade, del Il 
og del III, men ikke det øvrige regelverk. 
Vurderingen skal være rent tabellarisk. 
Ved skadefølger som ikke er angitt i 
tabellen, skal invaliditeten fastsettes 
skjønnsmessig på grunnlag av en 
sammenligning med tilsvarende 
skadefølger i tabellen. 
 
I tillegg gjelder: 
Ved tap av synet på ett øye, når synet 
på det andre øyet mangler, settes 
invaliditetsgraden til 100 %. 
Ved redusert syn fastsettes 
invaliditetsgraden på grunnlag av 
synsevnen med beste optiske 
hjelpemiddel. 
Ved tap av hørselen på ett øre når 
hørselen på det andre øret mangler, 
settes invaliditetsgraden til 65 %. 
Ved redusert hørsel fastsettes 
invaliditetsgraden skjønnsmessig med 
bruk av veltilpasset høreapparat. 
 

c) Erstatningen for en og samme 
ulykkesskade kan ikke overstige  
100 %.  
 

Kan det antas at forsikredes tilstand vil bli 
bedret ved operasjon eller annen 
behandling og den forsikrede eller 
foreldre/foresatte motsetter seg dette uten 
rimelig grunn, skal det tas hensyn til den 
mulige forbedring slik behandling kan 
medføre ved fastsettelsen av 
invaliditetsgraden. 
 

4.1.1 Skader som ikke gir rett til erstatning 

Tannskader og andre skader som 
utelukkende virker vansirende gir ikke rett til 
invaliditetserstatning. 
 

4.1.2 Utbetaling 

Invaliditetserstatningen kommer til 
utbetaling når forsikringstilfellet er inntruffet 
og forsikringsforetaket har mottatt kravet 
med nødvendig dokumentasjon. 
 

4.1.3 Medisinsk behandling 

Hvis forsikrede uten rimelig grunn motsetter 
seg operasjon eller annen behandling, skal 
det ved fastsettelse av endelig 
invaliditetsgrad tas hensyn til sannsynlig 
forbedring slik behandling kunne ha 
medført. 
 

4.1.4 Lege- og spesialisterklæringer 

Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, 
kan det kreves at vedkommende fremstiller 
seg for lege i Norge for vurdering av om 
vilkårene for erstatning foreligger. Legens 
honorar betales av forsikringsforetaket, 
mens reiseutgifter til og fra Norge i denne 
forbindelse betales av forsikrede. 
 

4.2 Behandlingsutgifter 
Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige 
og nødvendige behandlingsutgifter som er 
påløpt de 3 første årene etter ulykkeskaden 
til: 
a) Lege, sykehus, fysioterapeut, naprapat 

og osteopat med driftstilskudd 
b) tannlege 
c) kiropraktor foreskrevet av lege, inntil 10 

behandlinger 
d) forbindingssaker, medisiner og 

proteser foreskrevet av lege eller 
tannlege 

e) reise til og fra hjemstedet for 
behandling som angitt ovenfor. 
Erstatningen er begrenset til utgifter 
med rimeligste transportmiddel mellom 
hjemsted og nærmeste 
behandlingssted når det tas hensyn til 
forsikredes tilstand. Bruk av privatbil 
refunderes med kr 2,50 pr. kilometer. 

f) Egenandel ved rehabilitering/ 
opptreningssenter med offentlig 
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driftstilskudd. Behandlingen må være 
foreskrevet av lege. 

 
Ved tannskader hos barn under 18 år 
refunderes også utgifter til første 
permanente tannbehandling (bro/krone og 
lignende) dersom denne utsettes på grunn 
av forsikredes alder. Første permanente 
tannbehandling må utføres innen utgangen 
av det kalenderår forsikrede fyller 20 år. 
 
Tannbehandlingsbehov som allerede forelå 
før skadetidspunktet dekkes ikke. 
 
Ved refusjon av behandlingsutgifter 
fratrekkes en egenandel på kr 600 pr. 
ulykkestilfelle. Samlet erstatning er 
begrenset til 1 G. 
 

4.2.1 Utgifter som ikke dekkes 

a) Utgifter ved tannskade som skyldes 
spising, tygging eller biting 

b) Utgifter til undersøkelse, behandling 
eller opptrening i private klinikker/ 
helseinstitusjoner eller hos 
privatpraktiserende leger/behandlere 
uten offentlig refusjonsrett 

c) Utgifter til hjelpemidler 
d) Transport fra skadested 
e) Utgifter ved lete-/redningsaksjoner 
f) Ødelagte klær, smykker, klokker, briller 

o.l. 
g) behandling som kan kreves erstattet av 

andre, f.eks. bilansvarsforsikring, 
lisensforsikring, reiseforsikring eller 
NAV/Helfo. 

 

4.2.2 Utbetaling 

Behandlingsutgiftene kommer til utbetaling 
når forsikringsforetaket har mottatt krav 
med nødvendig dokumentasjon. Utgiftene 
må dokumenteres med originale 
kvitteringer. 
 

4.3 Død - begravelsesutgifter - barn 
Dersom ulykkesskaden har medført 
dødsfall innen ett år etter at ulykkesskaden 
inntraff, betales dødsfallserstatning 
(begravelsesutgifter). 
 
Dør barnet senere enn 1 år etter at 
ulykkesskaden inntraff utbetales 
invaliditetserstatning dersom 
ulykkesskaden ville medført varig medisinsk 
invaliditet. Erstatningen beregnes ut fra den 
invaliditet som antas å ville blitt den 
endelige dersom barnet hadde vært i live. 
 
Dør barnet av annen årsak innen 1 år etter 
skadedato, betales verken dødsfalls- eller 
invaliditetserstatning. 
 

4.3.1 Utbetaling 

Erstatningen kommer til utbetaling når 
dødsfallet er inntruffet og 
forsikringsforetaket har mottatt kravet med 
nødvendig dokumentasjon. 
 

4.4 Hvilke ulykkesskader omfattes 
ikke 
a) Deltakelse i slagsmål, forbrytelser og 

gjengjeldelsesforhold gir ikke rett til 
erstatning etter fylte 15 år.  

b) Selvmord eller selvmordsforsøk som 
følge av en sinnslidelse. Likevel dekkes 
selvmord dersom kravstilleren kan 
sannsynliggjøre at dette skyldes en 
akutt sinnsforvirring med ytre årsak og 
ikke en sinnslidelse. 

c) For personer i militære styrker med 
oppdrag utenfor Norge dekkes ikke 
skade som følge av krigshandling, 
terrorhandling eller opptøyer. 

d) Skade eller tap forårsaket av raketter, 
atomvåpen eller radioaktiv stråling. 

e) Skade som følge av slagtilfelle, 
besvimelse eller annen sykelig tilstand, 
herunder sinnssykdom eller akutt 
sinnsforvirring. 

f) Psykiske skader dekkes bare når det 
samtidig er oppstått en fysisk skade 
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som medfører varig og 
erstatningsmessig medisinsk invaliditet. 

g) Hjerte-/karsykdommer og 
tretthetssyndromer selv om ulykke kan 
påvises som årsak. 

h) Infeksjonssykdommer, med mindre 
infeksjonen har kommet gjennom en 
vevsskade som følge av en 
ulykkeshendelse. Stikk og bitt av 
innsekt regnes ikke som en 
ulykkeshendelse. 

i) Skade som skyldes medisinske 
komplikasjoner ved undersøkelse eller 
behandling utført av autorisert eller 
uautorisert helsepersonell. 

j) Organisert idrett. Likevel dekkes dette 
hvis forsikrede er under 16 år på 
ulykkestidspunktet. 

k) Sports og fritidsdykking som sikrede 
ikke har sertifikat for. Dykking dypere 
enn 40 meter dekkes uansett ikke selv 
om gyldig sertifikat foreligger. 

l) Hastighetsløp med motorkjøretøy. 
m) Stuntaktiviteter. 
n) Ulykkesskade som skyldes forgiftning 

gjennom mat, drikke eller 
nytelsesmidler. Likevel dekkes dette 
hvis forsikrede er under 16 år på 
ulykkestidspunktet. 

o) Erstatning for arr og vansiring som gir 
en invaliditetsgrad på mindre enn 15 %. 

p) Skade oppstått under utøvelse av 
følgende aktiviteter: 
• Basehopping 
• Flyging med vingedrakt 
• Flyging med mikrolette og 

ultralette fly 
• Hanggliding. 
• Paragliding. 
• Klippestuping. 
• Off-pist. 
• Stuntaktiviteter. 
• Downhillkjøring på sykkel 
• Hastighetsløp med motorkjøretøy, 

både på land og på vann, inkludert 
trening til dette. 

q) Lys og temperatur. 
Forsikringen dekker ikke ulykkeskade 
som skyldes påvirkning av lys eller 

temperatur med mindre årsaken er en 
nødssituasjon forsikrede ufrivillig var 
kommet i. 

r) Skader som skyldes selvforskyldt 
beruselse etter inntak av alkohol, 
narkotiske stoffer eller piller. 

s) Følgende muskel-/og skjelett tilstander 
dekkes ikke selv om ulykke kan 
påvises som årsak: 
• Myalgier og andre uspesifikke 

smertetilstander 
• Tendinitter, tendinoser og 

impingement 
• Frozen shoulder 
• Smertetilstander i rygg, med 

mindre smertene har oppstått som 
følge av røntgenologisk påvisbart 
brudd i ryggsøylen, og bruddet 
skyldes en ulykkeshendelse. 

 

4.5 Kommersiell aktivitet 
Ulykkesskade oppstått under deltagelse i 
sport, idrett og ekspedisjoner som gir 
forsikrede inntekt eller sponsormidler på 
mer enn 1 G per år er ikke dekket av 
forsikringen. 
 

5 Erstatningsregler 
5.1 Melding om skade 
Skadeskjema finnes på 
www.landkreditt.no/forsikring. 
 
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver 
som mener å ha krav mot 
forsikringsforetaket 
uten ugrunnet opphold, melde fra til 
forsikringsforetaket. 
 
Den som i ulykkes- eller sykeforsikring har 
rett til erstatning mister retten dersom kravet 
ikke er meldt til forsikringsforetaket innen ett 
år etter at den berettigede fikk kunnskap 
om de forhold som begrunner kravet, jf. 
forsikringsavtaleloven § 18-5. 
 

http://www.landkreditt.no/forsikring
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5.2 Forsikringssum 
Forsikringssummene er G-regulert og G-
verdi på skade-/ dødsfallstidspunktet 
legges til grunn. 
 

5.3 Opplysningsplikt og 
dokumentasjon 
Den som fremsetter krav mot 
forsikringsforetaket 
 skal gi de opplysninger og dokumenter 
som er tilgjengelige for vedkommende, og 
som forsikringsforetaket trenger for å kunne 
ta stilling til kravet. Uriktige eller 
ufullstendige opplysninger kan medføre 
bortfall eller nedsatt erstatning iht. 
Forsikringsavtaleloven § 18-1.  
 

5.4 Lege og spesialisterklæringer 
Hvis den forsikrede befinner seg utenfor 
Norge kan forsikringsforetaket kreve at 
forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for 
vurdering av om vilkårene for erstatning 
foreligger. Legens honorar betales av 
forsikringsforetaket, eventuelle øvrige 
utgifter (reise med mer) betales av 
forsikringstakeren/forsikrede. 
 

5.5 Samvirkende årsaker 
Erstatning reduseres forholdsmessig hvis 
andre forhold, sammen med 
ulykkesskaden, har medvirket til den 
invaliditet som gir rett til utbetaling under 
forsikringen. 
 

5.6 Hvem erstatningen utbetales til 
5.6.1 Medisinsk invaliditet 

Erstatningen tilfaller den forsikrede. Er 
forsikrede yngre enn 18 år og erstatningen 
overstiger 2 G vil den bli utbetalt til verge/ 
statsforvalteren, jf. vergemålsloven. 
 

5.6.2 Behandlingsutgifter 

Erstatningen tilfaller den forsikrede eller 
forsikringstaker, avhengig av hvem som har 
hatt utlegget. 
 
5.6.3 Dødsfall – begravelsesutgifter - barn 
Erstatningen tilfaller forsikringstaker. 
 

5.7 Renter 
Forsikrede har krav på renter i henhold til 
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. 
 

5.8 Forsett 
Forsikringen dekker ikke skade som 
forsikrede/forsikringstaker har voldt 
forsettlig, jf. forsikringsavtaleloven § 13-8. 
 

5.9 Grov uaktsomhet 
Erstatningen kan settes ned eller falle helt 
bort dersom forsikringstaker/forsikrede over 
16 år grovt uaktsomt har fremkalt 
forsikringstilfellet, jf. forsikringsavtaleloven  
§ 13-9. 
 

5.10 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 
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forsikringsavtale med vedkommende, jf. 
forsikringsavtaleloven § 13-3.  
 

5.11 Foreldelse 
Krav på erstatning eller forsikringssum 
foreldes i henhold til forsikringsavtaleloven 
§ 18-6. 
 

6 Fornyelse 
Forsikringen er ettårig og fornyes for ett år 
av gangen dersom forsikringstakeren ikke 
benytter sin rett til oppsigelse. 
 
Vilkår og premie gjelder for ett år av 
gangen. 
 

7 Spesielle bestemmelser 
7.1 Atomkjerne reaksjoner og 
lignende 
Forsikringsforetaket dekker ikke skade som 
direkte eller indirekte er forårsaket av, eller 
står i sammenheng med, 
atomkjernereaksjoner. 
 

7.2 Jordskjelv og vulkanske utbrudd 
Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som 
direkte eller indirekte er forårsaket av, eller 
står i sammenheng med jordskjelv eller 
vulkanske utbrudd. 
 

7.3 Krig 
Forsikringen dekker ikke skade, forverring 
av skade eller dødsfall som direkte eller 
indirekte skyldes eller står i sammenheng 
med krig eller krigslignende handling, 
opprør eller lignede alvorlige uroligheter 
(krigsrisiko).  
 
Forsikringsforetaket dekker likevel 
krigsrisiko hvis forsikrede befinner seg i et 
område hvor det bryter ut krig eller alvorlige 
uroligheter og ikke selv tar del i 
krigshandlingene eller urolighetene. 

Dekning som nevnt gjelder for en begrenset 
periode på 1 måned. 
 
Forsikringsforetaket dekker krigsrisiko for 
personell som representerer humanitære 
organisasjoner i Norge eller internasjonalt 
og som deltar i humanitære operasjoner. 
Tilsvarende gjelder for norske militære som 
deltar i humanitære eller fredsbevarende 
operasjoner for De Forente Nasjoner (FN). 
 

7.4 Luftfart 
Forsikringsforetaket dekker ikke annen 
flyrisiko enn flygning/transport med fly og 
helikopter. 
 
Ved ulykkesskade inntruffet under flygning, 
kan samlet erstatning for én person ikke 
overstige: 
• Kr 5.000.000 ved dødsfall 
• Kr 5.000.000 ved invaliditet 
• Kr 250.000 i behandlingsutgifter 

 
Begrensningene gjelder for alle forsikringer 
tegnet i forsikringsforetaket. Erstatningen 
skal fordeles på de forskjellige forsikringer i 
forhold til deres forsikringssummer.  
 

7.5 Flykapring 
Forsikringsforetaket dekker ulykkesskade 
som skyldes flykapring/-sabotasje, også 
under krig og krigslignende handlinger. 
 

8 Opphør av forsikringen 
Forsikringen opphører senest ved første 
hovedforfall etter fylte 75 år. 
 
Hvis barn er omfattet av forsikringen er de 
omfattet til første hovedforfall etter fylte  
20 år. 
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9 Definisjoner 
9.1 Ulykke 
Med ulykkesskade menes skade inntruffet 
som følge av en tilfeldig plutselig ytre 
hendelse. 
 

9.2 Medisinsk invaliditet 
Varig legemlig, eller varig legemlig og 
samtidig psykisk funksjonstap uavhengig 
av yrke eller arbeidsevne. 
 

10 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. 
 

11 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 
 

12 FOSS 
Alle skader som blir meldt til 
forsikringsforetaket, registreres også i 
forsikringsforetakenes sentrale 
skaderegister (FOSS). Når et 
forsikringsforetak melder en skade til 
registeret, får forsikringsforetaket 
automatisk oversikt over alle skader som 
tidligere er meldt til registeret på samme 
kunde - også skader i andre 
forsikringsforetak. Forsikringstaker har 
innsynsrett i registeret etter 
personopplysningsloven § 16, jf. 
personvernforordningen artikkel 15. 
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