Vilkår Uførepensjon

Av 15.05.2017

1. Utbetaling ved arbeidsuførhet
Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode
lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har
forsikringstakeren rett til uførepensjon. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Den avtalte uførepensjonen utbetales i månedlige terminer. Uførepensjonen utbetales så lenge
forsikrede er minst 50 % arbeidsufør, men ikke lenger enn forsikringens varighet. Utbetalingen
starter ved karenstidens slutt. Karenstiden er tiden fra arbeidsuførheten inntrer til utbetalingene
starter. Lengden på karenstiden fremgår av forsikringsbeviset. Forsikringssummen utbetales til
forsikringstaker.

2. Definisjon av arbeidsuførhet
Arbeidsuførhet innebærer helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Uføregraden
fastsettes av selskapet, og selskapet tar ved slik fastsettelse hensyn til forsikredes muligheter for
arbeidsinntekt i ethvert arbeid som forsikrede kan utføre, sammenlignet med tilsvarende mulighet
før forsikrede ble ufør.

3. Begrensninger i selskapets ansvar ved arbeidsuførhet
Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom:
a) Uførheten skyldes sykdom/lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter
at avtalen ble akseptert av forsikringstaker.
b) Arbeidsuførheten skyldes forhold som selskapet har reservert seg mot. Eventuell reservasjon
vil fremgå av forsikringsbeviset.
c) Arbeidsuførheten skyldes forhold som kommer inn under generelle vilkår om begrensninger i
punkt 10.
Selskapets erstatningsplikt faller bort dersom forsikrede forsettlig har fremkalt eller forverret
arbeidsuførheten. Selskapet er likevel erstatningspliktig dersom den forsikrede på grunn av sin alder
eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

4. Forbehold om tilpasning av premien dersom forsikrede røyker
Dersom forsikringen er tegnet, eller forsikringssummen er økt, etter 20. april 2010 gjelder følgende:
Hvis forsikrede røyker, gir dette et tillegg i premien. Dersom forsikredes røykevaner endres i forhold
til det som ble opplyst i egenerklæringen om helse, plikter forsikringstaker å melde fra om dette.
Melding må være gitt innen første premieinnbetaling etter at endringen fant sted. Dersom forsikrede
unnlater å melde fra om endring i røykevaner, og forsømmelsen fører til at premien ikke blir
forhøyet, kan selskapet kreve at dets ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir nedsatt forholdsmessig
jf. forsikringsavtaleloven § 13-7.
Forbehold om tilpasning av premien dersom forsikrede røyker, gjelder ikke for
fortsettelsesforsikringer.
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