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AVTALEVILKÅR ULYKKESFORSIKRING 
Gjelder fra 01.01.2014 

 

For forsikringen gjelder også: 

- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 

- Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 

 

1 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER  

 

1.1 Forsikringen omfatter den eller de personer som er angitt i forsikringsbeviset. Når forsikrede fyller 

75 år, opphører forsikringen for vedkommende ved utgangen av forsikringsåret. 

 Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset omfattes ikke permiterte arbeidstakere som har 

arbeid i annen virksomhet. 

 Ved arbeidsgiverbetalte kollektive ulykkesforsikringer omfatter forsikringen ansatte med arbeidstid 

50 % eller mer av full tid. 

 

1.2 Ved ulykkes-/familieulykkesforsikring omfattende barneulykke gjelder forsikringen for hjemme-

værende ugifte barn til og med fylte 19 år. Den i forsikringsbeviset angitte forsikringssum for 

invaliditet fordeles likt på antall barn som er dekket ved forsikringen. 

 Forsikringsydelse ved dødsfall betales i henhold til pkt. 5.1.  

 

1.3 Med barn menes forsikredes egne barn og stebarn. Videre omfattes andre barn som i følge 

offentlig myndighet forsørges av forsikrede og er opptatt i vedkommendes familie.  

 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  

 

 Forsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler. 

Utenfor Norden gjelder forsikringen bare under midlertidige opphold. Oppholder den forsikrede 

seg utenfor Norge mer enn ett år i strekk, har selskapet rett til å si opp forsikringen med 14 

dagers varsel. Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset gjelder forsikringen 24 timer i 

døgnet. 

 

3  HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER FOR OG HVILKE UNNTAK SOM GJELDER  

 

3.1 Selskapet svarer for  

 Ulykkesskade som rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås skade på legemet 

forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle - uavhengig av den forsikredes vilje. 

Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk anses ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er 

oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 

 

3.2 Selskapet svarer ikke for:  

3.2.1 Særlige aktiviteter - sport 

 a. Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes:  

• boksing, bryting, judo, karate og andre lignende kampidretter. 

 

 b. Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke ulykkesskade som skyldes: 

 • hanggliding, fallskjerm- og basehopping, paragliding, flyvning med mikrolette og ultralette fly,  

ballongfart og lignende luftsportaktiviteter  

• dykking med pustegass og fritidsdykking dypere enn 10 meter 

• fjellklatering, strikkhopp, Super G, utfor, offpise og lignende, samt alle aktiviteter som 

betraktes som ekstrem- eller ultrasport  

• hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy eller trening til slike løp 

• oppdagelsesreiser, ekspedisjoner og lignende ferder 
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3.2.2 Militærtjeneste  

 Forsikringen gjelder ikke for 

 - militærpersoner under krigstilstand 

  - militærpersoner som gjør tjeneste i væpnede styrker utenfor Norge uansett krigstilstand eller  

    fredstid. 

 

3.2.3 Luftfart  

 For flyvning med fly og helikopter er selskapenes samlede erstatningsplikt for ulykkesskade 

inntruffet under flyvning, enten det er tegnet en eller flere ulykkesforsikringer, begrenset slik :  

•  for hver passasjer kr. 5.000.000,- ved død og kr. 5.000.000,- ved 100% invaliditet 

• for hvert besetningsmedlem i tjeneste og for privatflyvere kr. 2.500.000,- ved død og  

  kr. 2.500.000,- ved 100% invaliditet. 

 

 For piloter i militære jagerfly gjelder forsikringen ikke i noe tilfelle skader inntruffet under flyvning 

med jagerfly. 

 

3.2.4 Reiser og feriereiser i utlandet  

 Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset omfattes krigsrisikobestemmelsene i de 

Generelle Vilkår pkt. 8.1 for reiser i utlandet. 

 

 Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for ulykkesskade, og økning av slik skade, som direkte 

eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, krig eller 

krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige 

forstyrrelser av den offentlige orden. 

  
Bestemmelsen om krig eller krigsliknende handlinger gjelder ikke for feriereiser i utlandet. 
Bestemmelsen gjelder likevel de områder som selskapets krigsrisikoutvalg til enhver tid har 
bestemt at krigsrisikobestemmelsen skal gjelde. Opplysning om slike områder fås ved 
henvendelse til selskapet. Selskapets ansvar begrenser seg til å omfatte skader som 
inntreffer innen 30 dager etter at Krigsrisikoutvalget har bestemt at et område skal omfattes 
av krigsrisikobestemmelsen, og er betinget av at den forsikrede oppholder seg i det 
rammede området når krigsklausulen blir gjort gjeldende. 

 

3.2.5 Drukning  

 Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade ved drukning, som skyldes selvmord, sykdom, sykelig 

tilstand eller påvirkning av berusende eller narkotiske midler eller forhold som selskapet etter 

vilkårene ellers ikke svarer for. 

 

3.2.6 Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter  

 Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade ved medisinsk behandling o.l. eller ved inntagning av 

medikamenter, med mindre den forsikrede er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som 

selskapet svarer for. Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen ulykkesskade ved inntagning av sove-, 

smertestillende, beroligende eller narkotiske midler. 

 

3.2.7 Skade som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg  

 Forsikringen gjelder ikke: 

•  ulykkesskade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand 

• selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, for følgende sykdommer eller sykelige 

tilstander: 

 - slagtilfelle, hjerteinfarkt og kreft. 

  - smertetilstand i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk 

påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykke.  

• infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom vevskade som følge av en  

ulykkesskade, og andre smittemåter for eksempel insektstikk kan utelukkes. 

    slagtilfelle 

- skade på sinnet, for eksempel sjokk, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade som 

medfører erstatningsmessig og varig medisinsk invaliditet. 

- I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at syklig tilstand eller anlegg 

sammen med ulykkesskaden har medvirket til den forsikredes død, medisinsk invaliditet eller 

arbeidsuførhet. 
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3.2.8 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle  

• forsikringen omfatter ikke forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. 

• selvmord eller forsøk på selvmord med mindre det godtgjøres at selvmordet/forsøket skyldes 

akutt sinnsforvirring (på grunn av ytre årsaker) og ikke sinnslidelse (i medisinsk forstand) 

 

3.2.9 Grov uaktsomhet  

 Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan 

selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom forsikrede grovt uaktsomt 

har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen 

skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om forsikrede var i selvforskyldt rus, hvilken 

virkning nedsettelse eller bortfall av selskapets ansvar vil få for den som har krav på forsikringen 

eller for andre personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og forholdene ellers. 

 

3.2.10 Slagsmål - påvirkning  

  Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som rammer den forsikrede når han 

• deltar i slagsmål  

• deltar i en forbrytelse 

 

3.2.11 Forgiftning  

 Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning forårsaket av mat, drikke eller 

nytelsesmidler. 

 

4 SKADETIDSPUNKT - SKADEKONSTATERING  

 

 En skade anses konstatert på det første tidspunkt da skadelidte enten 

 a) døde av skaden eller sykdommmen uten å ha søkt legehjelp 

 b) første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen, eller 

 c) første gang meldte krav til selskapet på grunn av skaden eller sykdommen. 

 

5 SKADEOPPGJØR - YTELSER  

 

 Erstatningens betaling  

 Selv om forsikringen er tegnet til fordel for andre enn forsikringstakeren, har selskapet - når intet 

annet er avtalt - rett til å forhandle med forsikringstakeren om skadeoppgjør og kan med 

befriende virkning utbetale erstatning til ham. 

 Med mindre annet fremgår i forsikringsbeviset, utbetales forsikringssummen ved død til 

ektefellen/ samboeren som ugjenkallelig begunstiget. Begunstigelsen bortfaller ved skilsmisse 

eller lovformelig separasjon. Hvis den forsikrede ikke etterlater seg ektefelle/samboer, utbetales 

forsikringssummen til avdødes livsarvinger som alminnelig begunstiget. Etterlater den forsikrede 

seg ingen livsarvinger, utbetales forsikringssummen til den som forsikringssummen er 

testamentert til, eller til øvrige arvinger etter loven. 

 Med samboer menes person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis 

det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede siste 2 år, 

eller det på annen måte kan godtgjøres at det ekteskapslignende forhold vedvarende har bestått 

de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. 

 

 Når det fremgår av forsikringsbeviset, omfatter forsikringen: 

  

5.1 Dødsfall  

 Har ulykkesskaden medført døden innen ett år etter at den erstatningsmessige ulykkesskade 

inntraff, betales dødsfallserstatning med den sum som er nevnt i forsikringsbevis. Eventuell 

invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade kommer til fradrag. Dør 

den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales hverken 

dødsfalls- eller invaliditetserstatning. 

 Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke 

dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning. 

  For barn forsikret under barneulykke (se pkt. 1.2) under 19 år er forsikringssummen 1 G. 
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5.2 Medisinsk Invaliditet  
 
5.2.1 Invaliditetserstatning 

 Har ulykkesskaden innen tre år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales 

invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis 

invaliditet betales den forholdsmessige del i henhold til invaliditetsgrad. 

 Er forsikrede over 62 år når ulykkesskaden inntreffer, reduseres erstatningen med 2,6 % for hvert 

år forsikrede på skadedagen var over 61 år, maksimalt 33,8 %. 

    

 a. Invaliditetsgrad 

Invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial og helsedepartementets til enhever tid gjeldende 

Forskrift for menerstatning, siste endret  01.05.97. Nedenfor gjengis et utdrag av de sist 

fastsatte forskrifter. 

 

Invaliditestgrad i % fastsatt pr : 01.05.97 05.05.72 

Uhelbredelig sinnsykdom som utelukker ethvert 

arbeid 

100 100 

Fullstendig tap av eller fullstendig funksjonstap i :   

- begge armer 85 100 

- begge hender 75 95 

- begge ben i ankel/legg, god protesefunksjon 40 40-60 

- begge ben i kne/lår 80 100 

- ben i kne/lår, god protesefunksjon 35-44 40-45 

- ben i kne/lår, dårlig protesefunksjon 45-54 55-65 

- ben i ankel/legg, god protesefunksjon 15-24 20-30 

- ben i ankel/legg, dårlig protesefunksjon 25-34 40-45 

- stortå ( 1. tå ) 8 5 

- 2. tå 2 3 

- alle tær på en fot 12 10 

- syn på begge øyne 100 100 

- syn på ett øye, andre normalt 20 18 

- syn på ett øye, andre blindt 100 100 

- selve øyet, tillegg 5 2 

- hørsel på begge ører 65 65 

- hørsel på ett øre, andre normalt 15 15 

- hørsel på ett øre, andre døvt 65 65 

- luktesans 5 5 

- smaksans 5 5 

- smak og luktesans 15 15 

   

Invaliditestgrad i % fastsatt pr : 01.05.97 05.05.72 

Fullstendig tap av eller funksjonstap i : beste andre beste  andre 

- overarm 60 54 70 60 

- underarm, god protesefunksjon 50 46 50-55 45-50 

- underarm, dårlig protesefunksjon 55 50 60-65 50-55 

- hånd eller alle fingre 45 41 50 45 

- tommelfinger 25 23 25 20 

- pekefinger 10 10 12 10 

- langfinger 10 10 10 10 

- ringfinger 7 7 5 5 

- lillefinger 7 7 7 7 

- peke-, lange-, ring- og lillefinger ( alle ) 35 32 45 30 

 

 Tapes disse lemmer eller deres funksjon delvis, fastsettes en tilsvarende lavere prosentsats. 

  Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 % selv om flere lemmer eller organer er 

skadet. 

  Ved redusert syn, fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av synsstyrken med 

korrigerende glass. 

  

 Ved redusert hørsel fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig på grunnlag av høreevnen med 

bruk av høreapparat. 
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 b. Annen invaliditet 

  I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosent-

satser som er anført i tabellen i pkt. a skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer 

eller lemmer som er nevnt, danner tabellens satser under enhver omstendighet grensen for 

selskapets erstatningsplikt. 

 

 c. Tidligere delvis eller fullstendig ubrukbart lem eller organ. 

  Tap eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir 

ikke rett til erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, 

gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. 

 

 d. Vansirende skader/tannskader 

  Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til 

invaliditetserstatning. 

 

 e. Invaliditetsgraden vurderes når det er gått ett år etter at ulykkesskaden inntraff. Mener noen av 

partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utestår, dog 

ikke lenger enn tre år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen skal i dette tilfelle fastsettes 

etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. 

  Den forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som selskapet utpeker. Hvis den 

forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse kan selskapet stoppe enhver utbetaling av 

erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet. 

  Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den 

forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det allikevel 

ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til mulighet for forbedring som slik 

behandling kan antas å ville ha medført. 

  Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller 

sosial stilling. 

 

5.2.2  Behandlingsutgifter  

 Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset omfattes kun personer som er medlem av Norsk 

Folketrygd og som bor eller oppholder seg i Norden eller i en medlemstat i EU. 

 

 Medfører ulykkesskaden innen 3 år fra skadedagen utgifter til behandling av skaden, erstattes 

disse med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet for utgifter til: 

  

 - lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt 

 - forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege 

 - proteser 

 - behandling og opphold i sykehus samt fysikalsk behandling når den er foreskrevet av lege 

 - reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. 

  Erstatningen begrenses til utgifter med rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes 

tilstand. 

 Utgifter som ikke erstattes: 

   - opphold i hotell, rekonvalesenthjem e.l. 

   - opphold/behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger uten offentlig støtte. 

 

  Forsikrede plikter å legge frem legitimert oppgave over utgifter som kreves erstattet og har bare 

krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold. I 

oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr. 500,-. 

 

6 FORHOLDSREGLER VED SKADE  

 

6.1 Dødsfall  

  Selskapet skal underrettes om dødsfallet så snart som mulig. 

 Selskapet har rett til å forlange obduksjon. 

 

6.2 Annen ulykkesskade  

 Den skadede må snarest mulig søke lege, underkaste seg regelmessig legebehandling og følge 

legens forskrifter. Melding om skade må skje snarest til selskapet. Selskapet har rett til ved sin 

lege å undersøke den skadedes tilstand. 
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7 YRKE  

 

7.1 Forandring av beskjeftigelse  

 Premien fastsettes på grunnlag av forsikredes arbeid/yrke. 

 Forandring av dette må meddeles selskapet for avgjørelse om forsikringen kan fortsette og til 

hvilken premie. 

 

8 GENERELLE VILKÅR  

 

  De Generelle Vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i forsikringsbeviset. 

 

8.1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt  

 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er 

forårsaket av eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende 

handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den 

offentlige orden. 

 

8.2 Skjønn  

 Får ikke anvendelse for skader under disse vilkår. 

 

8.3 Renter av erstatningsbeløp  

 Sikrede har krav på renter overenstemmende med reglene i § 8-4 eller § 18-4 i lov om 

forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). 

 

8.4 Følgene av svik  

 Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter 

denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver 

forsikringsavtale med sikrede, jfr. FAL §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1, jfr. også pkt. 

8.9 nedenfor. 

 

8.5 Foreldelse  

8.5.1 Selskapet er fri for ansvar hvis 

 - sikrede ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de 

forhold som begrunner det 

 - sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den 

dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig 

har minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jfr. FAL §§ 

8-5 og 20-1. 

 

8.5.2  Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL § 8-6 eller § 18-6. 

 

8.6 Oppsigelse i forsikringstiden  

8.6.1 Selskapet kan si opp forsikringen 

 - hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jfr. 

FAL § 4-3 eller § 13-3. 

 - hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen med øyeblikkelig virkning, jfr. 

FAL § 4-3 eller § 13-3. 

- hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel, jfr. FAL § 8-1 eller § 18-1. 

 - etter inntruffet skade hvis sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, med 2 

måneders frist, jfr. FAL § 3-3 eller § 12-4. 

 - med 2 måneders frist der bruk av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i 

forsikringstiden på en måte som innebærer at selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det 

nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, jfr. FAL § 3-3 eller § 12-4. 

 

8.6.2 Sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre 

særlige grunner, jfr. FAL § 3-2, 2. ledd. 

 

8.7 Fornyelse av forsikringen  

 Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes for ett år av gangen, hvis ikke 

forsikringstakeren sier opp avtalen innen 1 måned etter at selskapet har sendt ordinært 

premievarsel for det nye forsikringsåret. For selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet 

av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdag. 
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8.8 Overtredelse av sikkerhetsforskrift  

 I forsikringsbeviset kan det være vist til sikkerhetsforskrifter - i såfall følger sikkerforskriften som 

særskilt vedlegg, evt. inntatt i avtalevilkåret. 

 Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller å påse overholdelse av 

sikkerhetsforskriften kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr FAL § 4-8. Retten bortfaller 

også om forsømmelsen er gjort av andre personer som utfører arbeid av ledende art og av andre 

som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn 

o.l. Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider eller 

innskrenker denne personkrets. 

 

8.9 Identifikasjon  

 Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes 

handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra 

sikredes slektninger, hjelpere og lignende personer jfr. FAL § 4-11. 

 I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det 

overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 

 

8.10 Ulovlige interesser  

  Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 

 

8.11 Vinningsforbud  

 Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor 

rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens 

verdi. 

 

8.12 Tilbakebetaling av premie  

 Hvis forsikringen utgår i forsikringsavtaleperioden beregnes premien fra begynnelsesdato til 

utløpsdato slik: 

 

 Forsikringstid                              Prosentdel av 

 i måneder                                    forsikringens 

    Fra                 Til og med            årspremie 

0                          1                          10 

1                          2                          20 

2                          3                          30 

3                          4                          40 

4                          5                          50 

5                          6                          60 

6                          7                          70 

7                          8                          80 

8                          9                          90 

9 eller mer            100 

 
9 BISTAND I KLAGESAKER 
 

Dersom De mener selskapet har gjort feil ved behandlingen av en sak, og dette ikke blir avklart 
gjennom den vanlige saksbehandlingen, kan De ta kontakt med: 

 
 FORSIKRINGSKLAGEKONTORET 
 Postboks 53 Skøyen, 
 0212 OSLO 
 Telefon 23 13 19 60 
 
  
 


