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Medlemsfordel

LOfavør Ulykkesforsikring
Forsikringen dekker ulykkesskader i fritiden for deg og din familie.
Forsikringen vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser hvis
en ulykke oppstår.

Du som medlem, din ektefelle/samboer, samt dine egne barn, stebarn og adoptivbarn er forsikret,
forutsatt at disse er ugifte og under 20 år. Dersom medlemmets samboer oppfyller samboerdefinisjonen (to års botid i folkeregisteret eller felles bopel og felles barn), omfattes også samboers
ugifte barn under 20 år under forutsetning av at de tilhører husstanden og har samme adresse i
folkeregisteret som medlemmet.

Ulykkesforsikringen dekker
Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk
invaliditet * eller død.
Behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og
lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av
folketrygden eller fra annet hold, med inntil fem prosent
av forsikringssummen ved invaliditet (kun i Norden).
Egenandelen ved behandling er 1 000 kroner.
Forsikringen gjelder frem til fylte 75 år **.

Slik beregnes erstatningen ved invaliditet:
Forsikringssummene oppgitt ved invaliditet gjelder ved
100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet. Ved lavere
invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig
helt ned til 1 prosent. Blir man for eksempel 60 prosent
invalid vil erstatningen utgjøre 60 prosent av forsikringssummen. Størrelsen på erstatningen er også avhengig av
familiesituasjonen på skadetidspunktet.

* Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade
på kroppen, eller tap av kroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjon
i disse.
** Er du medlem via klubb/forening er opphørsalder 70 år.

Begrensninger
Vi gjør oppmerksom på at visse begrensninger gjelder for
forsikringen, for eksempel for en del sports- og
risikoaktiviteter.

Forsikringssum ved død/medisinsk invaliditet (i kroner):

Familiesammensetning på skadetidspunktet

Død

Med.
invaliditet
100 %

A Medlem
Ektefelle/samboer
Barn under 20 år, pr. barn

100 000
100 000
1G

200 000
200 000
200 000

B Medlem
Ektefelle/samboer

105 000
105 000

260 000
260 000

C Medlem
Barn under 20 år,
pr. barn

120 000
1G

400 000
328 000

D Enslig medlem

30 000

700 000

Forsikringssummene kan dobles hvis ønskelig.
G er folketrygdens grunnbeløp

Melde skade?
Ring telefon 02300
- Vi hjelper deg 24 timer i døgnet
Kontakt oss
Ønsker du mer informasjon eller fullstendige vilkår kan du
kontakte din nærmeste SpareBank 1 eller ringe
medlemstelefonen 815 32 600.

Du kan også lese mer på lofavor.no

