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1. Definisjon av ulykkesskade: 
Ulykkesskade er en fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet (ulykkestilfelle). 

Ulykkesskade omfatter ikke skade som anses å skrive seg fra sykdom, sykelig tilstand eller disposisjon. Skade på 

sinnet regnes ikke som ulykkesskade med mindre det samtidig er oppstått skade på kroppen som medfører varig 

medisinsk invaliditet. 

Med medisinsk invaliditet menes tap av kroppsdeler eller sanser, eller nedsatt funksjon i disse. Fastsettelse av 

medisinsk invaliditetsgrad skjer uten hensyn til i hvilken grad den forsikredes arbeidsevne er blitt nedsatt. 

 

Følgende regnes ikke som ulykkesskade:  

a) Smitte gjennom bakterier og virus, eller smitte samt forgiftning gjennom mat eller drikke.  

b) Skader som oppstår i forbindelse med bruk av medisinske preparater, medisinske inngrep, behandling eller 

undersøkelser som ikke følger av ulykkesskade som omfattes av denne forsikringen.  

2. Utbetaling ved dødsfall som følge av ulykkesskade 
Dersom forsikrede dør som følge av en ulykkesskade innen ett år etter at ulykken fant sted, utbetales kr. 50.000,-.  

Dersom forsikringstakeren ikke har disponert over forsikringen som nevnt under generelle vilkår punkt 1 gjelder 

følgende: Forsikringssummen utbetales til forsikringstaker. Dersom forsikrede er identisk med forsikringstaker, vil 

forsikringssummen ved forsikredes død utbetales til ektefelle, subsidiært til arvinger etter lov eller testament.  

3. Utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade 
Dersom forsikrede blir varig medisinsk invalid som følge av en ulykkesskade er selskapet erstatningspliktig. Retten 

til erstatning inntrer dersom den forsikrede blir bedømt varig medisinsk invalid innen 3 år etter at skadetilfellet fant 

sted. Ulykkeserstatningen utbetales i forhold til den medisinske invaliditetsgraden. Graden av medisinsk invaliditet 

fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Tabellen som gjelder på skadetidspunktet, legges til 

grunn for fastsettelsen. 

Ved fastsettelse av invaliditetsgraden tas det ikke hensyn til skjemmende arr, tannskader og annen 

skjønnhetsforringelse som ikke nedsetter den fysiske eller psykiske funksjonsdyktigheten. 

Dersom funksjonsdyktigheten i den skadede kroppsdelen allerede var nedsatt før skaden inntraff, trekkes dette fra 

ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden. Dersom funksjonsdyktigheten kan forbedres ved anvendelse 

av protese eller andre hjelpemidler, tas funksjonen av disse i betraktning når invaliditetsgraden fastsettes. Den totale 

invaliditetsgraden for ulykkesskade begrenses til 100 %.  

Dersom forsikringstakeren ikke har disponert over forsikringen som nevnt under generelle vilkår punkt 1 gjelder 

følgende: Forsikringssummen utbetales til forsikringstaker.  

4. Utbetaling for behandlingsutgifter etter ulykkesskade 
Selskapet dekker behandlingsutgifter når forsikrede er medlem av Folketrygden. Behandlingsutgiftene dekkes selv 

om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet. Erstatning gis kun for utgifter som er påløpt i Norden. 

Følgende behandlingsutgifter dekkes av selskapet dersom disse ikke refunderes fra annet hold:  

- Behandling hos lege eller tannlege, unntatt tannskade som følge av spising 

-   Behandling og opphold på sykehus, samt fysikalsk behandling når denne er foreskrevet av lege. For pleie på 

andre enn statlige, kommunale eller fylkeskommunale sykehus, eller tilsvarende nordiske sykehus, ytes bare 

erstatning dersom dette på forhånd er godkjent av selskapet.  

-  Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege.  

- Reise til og fra hjemstedet med rimeligste forsvarlige transportmiddel for behandling som nevnt over. 

Det forutsettes at forsikringstaker kan legge frem originalbilag for behandlingsutgifter som ønskes refundert. 

Erstatningen er begrenset til 5 % av forsikringssummen på ulykkestidspunktet. Det trekkes fra en egenandel på kr. 

1000,- pr. skade. Erstatningen utbetales til forsikringstaker. 

5. Meldingsfrist 
For at retten til erstatning ved ulykkesskade skal inntre, må den som er berettiget til erstatning gi melding om kravet 

til selskapet innen ett år etter at han eller hun fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 



6. Begrensninger i selskapets ansvar ved ulykkesskade 
 

6.1 Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom: 
 

a) Ulykken skyldes forhold som kommer inn under generelle vilkår om begrensninger i punkt 10. 

 

b) Forsikrede forsettlig har fremkalt ulykken. Selskapet er likevel ansvarlig dersom forsikrede på grunn av sin alder 

eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 

 

c) Forsikrede allerede før en ulykke inntreffer har en sykelig forandring som blir forverret eller utløst av ulykken. 

Det samme gjelder dersom forsikrede har et fysisk eller psykisk synlig eller skjult handikap som blir forverret eller 

utløst av ulykken. 

 

d) Forsikrede har oppholdt seg sammenhengende utenfor Norden i mer enn 12 måneder. Denne begrensningen 

gjelder ikke for norske statsborgere ansatt i norsk utenrikstjeneste, i norske organisasjoner eller firmaer med 

virksomhet i utlandet, eller for norske statsborgere som studerer eller arbeider som au-pair. 

 

e) Forsikrede deltar i profesjonell sport eller idrett. Det samme gjelder dersom forsikrede deltar som amatør i noen 

form for boksing, bryting eller kampsport (martial art). 

 

f) Forsikrede deltar i lagidrett der det forekommer kroppskontakt. 

 

g) Forsikrede deltar i spesielt anordnet trening eller konkurranse med motorkjøretøy. 

 

h) Forsikrede deltar i ekspedisjoner til farefulle områder eller fjellklatring utenfor Norden. 

 

i) Forsikrede driver med dykking der det blir benyttet luft eller pustegass. 

 

j) Forsikrede deltar i luftsport. 

 

k) Skaden oppstår som en følge av at forsikrede har vært påvirket av alkohol, beroligende midler, søvnpreparater 

eller narkotiske midler. 

 

l) Skaden oppstår som følge av at forsikrede utfører eller er i ferd med å utføre straffbare handlinger. 

 

Ingen av de ovennevnte begrensninger gjelder dersom ulykkesskaden oppsto på grunn av en handling som ble utført 

for å avverge eller redusere skade på person eller eiendom, og handlingen anses forsvarlig. 

 

6.2 Retten til erstatning kan falle helt eller delvis bort dersom: 
 

a) Forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt eller forverret ulykkesskaden. Selskapet er likevel erstatningspliktig 

dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 

 

b) Forsikrede grovt uaktsomt overtrer sikkerhetsforskriftene i punkt 7. 

7. Sikkerhetsforskrifter 
Ved ulykke skal forsikrede så snart som mulig oppsøke lege og følge foreskrevet behandling. Selskapet kan stoppe 

enhver utbetaling inntil denne forpliktelsen er oppfylt.  


