
 

 

 
 
Denne informasjonen er et sammendrag av forsikringen og hva den kan dekke og ikke dekke. Informasjonen er 
generell og ikke utformet for hver enkelt kundes behov. For mer informasjon se forkjøpsinformasjonen. 
Fullstendige vilkår finner du på SpareBank 1 sin nettside: www.sparebank1.no/lan.  
 
Hvilken forsikring er dette? 
Frivillig kollektiv forsikring som gir utbetaling av 4 % av utestående forsikret lånesaldo. Ved sykdom, arbeidsledighet; 
sykehusinnleggelse er erstatningen maksimalt 16.000 kr per måned i maksimalt 12 måneder og ved dødsfall er maksimal 
erstatning 600 000 kr. For kritisk sykdom betales utestående saldo, maksimalt 150 000 kr.  
 

 
Hva dekker forsikringen? 

 
 

 Tap av arbeidsevne: Forsikringen gir erstatning om du er 
sykemeldt minst 20% i forsikringsperioden.  

 Arbeidsledighet: Forsikringen gir erstatning om du blir helt, 
100 %, arbeidsledig i forsikringsperioden.  

 Sykehusinnleggelse: Forsikringen gir erstatning om du i 
karensperioden til dekningen tap av arbeidsevne blir innlagt 
på sykehus. 

 Kritisk sykdom: Forsikringen gir erstatning om du i 
forsikringsperioden blir diagnostisert med en av de kritiske 
sykdommene som er nevnt i vilkåret. 

 Dødsfall: Forsikringen gir erstatning om du dør i 
forsikringsperioden. 
 

Forsikringen kan gi en månedserstatning som dekker 4 % av 
utestående saldo på skadedato. Ved død eller kritisk sykdom 
utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo. 
 
Utestående lånesaldo kan maksimalt være 600 000 kr per 
låneavtale.  
 
Erstatning utbetales direkte til SpareBank 1 Kreditt og krediteres 
din låneavtale. 
 
 

 

 
 

Hva dekker ikke forsikringen? 
 

 
Eksempel på hva forsikringen ikke dekker.  
 
 Det utbetales ikke erstatning ved sykemelding og 
 sykehusinnleggelse  som skyldes følgende: 

 som inntreffer i kvalifiseringsperioden, 
 for selvvalgte kirurgiske inngrep, kosmetiske kirurgiske 

inngrep og medisinsk behandling som ikke er medisinsk 
nødvendig,  

 misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller 
narkotiske stoffer (såfremt dette ikke er foreskrevet av en 
autorisert lege for annen behandling enn 
stoffavhengighet) eller 

 selvpåført kroppsskade eller farlig håndtering av 
eksplosiver eller våpen. 

Det utbetales ikke erstatning ved arbeidsledighet dersom du: 

 i kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om 
arbeidsledighet/permittering. Med varsel anses så vel et 
generelt som et individuelt/personlig varsel, 

 mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse fra 
arbeidsgiver på grunn av arbeidstakers eget forhold, 

 frivillig har godtatt arbeidsledighet, for eksempel ved 
egen oppsigelse av arbeidsforholdet, aksept av 
sluttpakker og lignende, 

 har vært selvstendig næringsdrivende, 
 blir arbeidsledig når avtaleperioden for den midlertidige 

kontrakten opphører, 
 blir arbeidsledig fra en tidsbegrenset ansettelse med en 

avtalt kontraktsperiode på mindre enn 12 måneder. 

 Det utbetales ikke erstatning ved kritisk sykdom som 
skyldes  følgende: 

 hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom), ikke 
invasiv cancer in situ og svulster ved HIV infeksjon, 

 krefttyper som er histologisk klassifisert som preondartet 
(f.eks. thrombocythaemia og polycythaemia rubra vera),  

 krefttyper som grenser til ondartet, eller krefttyper som 
har lavt ondartet potensial, 
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 svulster i prostata med mindre disse er histologisk 
klassifisert som å ha en Gleason score større enn 6, eller 
svulster som er fremskredet til minst en klinisk TNM 
klassifikasjon T2N0M0, 

 kronisk lymfocytisk leukemi med mindre denne er 
histologisk klassifisert til minst Binet nivå A, 

 forbigående ischemisk anfall eller anfall av 
vertebrovaskulær ischemi, 

 koronarsykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med 
ballong,  

 angioplastikk. 
 Erstatningen betales heller ikke ved kritisk sykdom som 

inntreffer i kvalifiseringsperioden. Erstatning for ytelsen 
kritisk sykdom betales kun en gang i løpet av 
forsikringstiden, dette selv om du får flere kritisk sykdom 
diagnoser. 

 Det utbetales ikke erstatning ved dødsfall som skyldes: 

 at forsikrede har tatt sitt eget liv, med mindre det har 
gått mer enn ett år etter at forsikringsgivers ansvar 
begynte å løpe, eller det må antas at forsikrede trådte 
inn i forsikringsavtalen uten tanke på selvmord, 

 misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller 
narkotiske stoffer (såfremt dette ikke er foreskrevet av en 
autorisert lege for annen behandling enn 
stoffavhengighet). 

 
 

 

 

Er det noen begrensninger i forsikringen? 

 Kvalifiseringsperioden er den perioden, regnet fra tidspunktet fra forsikringen begynte å gjelde, før du kan ha krav på 
erstatning. Forsikringen gir ikke erstatning om du blir syk eller arbeidsledig/varslet om arbeidsledighet i 
kvalifiseringsperioden. Kvalifiseringsperioden regnes fra forsikringens første dag. For arbeidsledighet er 
kvalifiseringsperioden 90 dager, for nedsatt arbeidsevne, sykehusinnleggelse og kritisk sykdom er kvalifiseringsperioden 
30 dager. Det er ingen kvalifiseringsperiode for dødsfall. 

 Karensperiode er den første perioden regnet fra når forsikringstilfellet startet hvor det ikke utbetales erstatning. I denne 
perioden utbetales det ingen erstatning fra forsikringen. Karensperiode for nedsatt arbeidsevne og arbeidsledig er 30 
dager, men med erstatning fra dag en (1) om du har krav på erstatning fra dag trettien (31). Ved sykehusinnleggelse er 
karensperioden 7 dager, men med erstatning fra dag en (1) om du har rett til erstatning fra dag åtte (8). For kritisk 
sykdom og dødsfall er det ingen karensperiode. 

 Erstatning betales kun for én dekning av gangen for samme periode.  
 

 

Hvor er jeg forsikret? 
 Kan kun tegnes av kunder med folkeregistret adresse i Norge  
 Forsikringen gjelder for skader som har skjedd i hele verden  

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

 Melde inn skade uten ubegrunnet opphold.  
Du finner skademeldingsskjema her: www.sparebank1.no/lan.  

 Når du melder inn et skadetilfelle må du selv bekoste den dokumentasjon som kreves for at erstatning skal utbetales. 
Har BNP Paribas Cardif bedt om innsyn i opplysninger, journaler o.l. og de ikke innhentes av deg, erstatter BNP Paribas 
Cardif kostnaden for det. En forutsetning for at BNP Paribas Cardif skal kunne gjøre en korrekt og fullstendig 
skadebehandling, er at du skriftlig samtykker i at BNP Paribas Cardif får innhente de opplysninger som BNP Paribas 
Cardif anser som nødvendige for å bedømme erstatningskravet hos leger, sykehus, annen helseinstitusjon, NAV, 
skattemyndigheter eller forsikringsselskaper. Dersom du ikke gir BNP Paribas Cardif ditt samtykke til å innhente 
opplysninger og BNP Paribas Cardif da ikke kan vurdere din rett til erstatning uten disse opplysningene kan ikke din rett 
til å få erstatning bli vurdert og saken din vil ikke kunne bli behandlet.   

 Om du får innvilget ditt erstatningskrav, skal du fortløpende sende BNP Paribas Cardif den dokumentasjon selskapet 
trenger for å kunne ta stilling til kravet og gjøre videre utbetalinger. 

 



 

 

Når og hvordan betaler jeg? 
Premien utgjør en prosentsats av utestående saldo per måned, og betales sammen med den månedlige fakturaen for 
låneavtalen. Forsikrede skal betale premie også i de periodene forsikringsgiver betaler erstatning i henhold til denne 
forsikringsavtalen. Prisen for forsikringen er 0,3 % av utestående saldo på faktureringsdato. 

 

Når starter og opphører forsikringen? 
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt forsikringen er blitt innvilget, dog tidligst fra og med den dagen lånet er utbetalt til din 
konto. En forutsetning er at SpareBank 1 Kreditt har mottatt fullstendige og korrekte søknadsopplysninger slik at 
forsikringen kan bevilges.  

Forsikringens startdato fremgår av forsikringsbeviset. 

Forsikringen gjelder maksimalt til og med den dag du fyller 67 år. Forsikringen opphører for dekningene tap av arbeidsevne, 
ufrivillig arbeidsledighet og sykehusinnleggelse fra og med den dagen du ikke er yrkesaktiv lenger, for eksempel om du tar ut 
pensjon helt eller delvis.  

Forsikringen opphører også å gjelde: 
 når den er sagt opp av deg eller BNP Paribas Cardif, 
 den dag låneavtalen opphører, 
 den dag du har mottatt erstatning for død eller 
 den dag den kollektive gruppeavtalen er sagt opp. 

Forsikringen kan ikke forlenges ved at det betales premie etter at forsikringen er opphørt. Dersom forsikringen er opphørt 
finnes det ingen rett til å tegne en fortsettelsesforsikring. 

Forsikringsperioden er den perioden det er inngått en avtale om forsikring. Ved inngåelse av forsikringsavtalen løper 
forsikringsperioden til nærmeste årsskifte, altså til og med 31. desember det året avtalen er inngått. Med mindre 
forsikringen blir sagt opp av noen av partene fornyes den under de betingelsene som BNP Paribas Cardif angir med ett år av 
gangen ved hovedforfall 1. januar. 

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen?  
Du kan til enhver tid si opp ditt medlemskap i forsikringen. Oppsigelsen skal meldes til SpareBank 1 Kreditt. 

 
 
 

 


