
Forsikringsbevis 2021 
Forsikringsbeviset gjelder: 

Obligatorisk dødsfallsforsikring 
Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 
mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsbeviset gjelder for perioden  
fra og med 1.1.2021 til og med 31.12.2021



Forsikringen er obligatorisk og omfatter 
alle aktive medlemmer av Skoleleder-
forbundet mellom 16 og 70 år. 
Medlemmer som blir pensjonister etter 1.1.2009, er 
fortsatt omfattet av forsikringen frem til de fyller 70 år.

Nye medlemmer etter 1.1.2009 omfattes 
automatisk av forsikringen, forutsatt at de er 100 
% arbeids dyktige. 
De som ved innmelding i Skolelederforbundet er 
sykmeldte, mottar AAP eller uføretrygd fra NAV omfattes 
av forsikringen først når de igjen er 100 % arbeidsdyktige. 

Hvem forsikringen omfatter 
Forsikringstaker er Skolelederforbundet. 

Alle Skolelederforbundets medlemmer og ansatte 
mellom 16 og 70 år, i henhold til bestemmelsene over.

Vilkår gjelder for perioden 
Vilkår gjelder for perioden 1.1.2021-31.12.2021.

For forsikringen gjelder også 
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) når 
annet ikke er angitt.

Hvor forsikringen gjelder 
I hele verden.

Hva forsikringen dekker 
Dødsfall som følge av sykdom eller ulykke. 
Forutsetningene for erstatning er beskrevet i 
Erstatningsregler i del 3.

Hva forsikringen ikke dekker 
•  Selvmord

 Har den forsikrede tatt sitt eget liv, gjelder forsikringen 
bare dersom det har gått mer enn ett år etter at 
Gjensidiges ansvar begynte å løpe, eller det må antas 
at forsikringen ble tegnet med tanke på selvmordet.

•  Krig, se Generelle vilkår i Del 3.

•  Atomvåpen og radioaktiv stråling

 se Generelle vilkår i Del 3 for sumbegresning pr. 
skadehendelse.

Forsikringssummer
Ved dødsfall i forsikringstiden utgjør forsikringssummen 
5 G.

Forsikringssummen trappes ned med 0,25 G fra og med 
fylte  
51 år. Fra 61-70 år er forsikringssummen på 2,5 G.

G er Folketrygdens grunnbeløp, og for perioden  
1.1.2021-31.12.2021 utgjør 1G kr 101 351.

Når forsikringen opphører
For medlemmet opphører forsikringen hvis 
medlemskapet i Skolelederforbundet opphører eller 
senest ved utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 
70 år. Ved opphør av gruppeavtalen eller ved 
medlemmets utmeldelse, har forsikrede som ikke har fylt 
70 år rett til å fortsette forsikringsforholdet med 
individuell premieberegning uten å avgi nye 
helseopplysninger. 

For tegning av fortsettelsesforsikring gjelder: 
Forsikringen kan ikke ha høyere forsikringssum eller ha 
lengre forsikringstid enn det som var fastsatt for 
vedkommende i gruppelivsforsikringen. Skriftlig melding 
om at vedkommende vil bruke denne rett, må være 
kommet inn til selskapet innen  
6 måneder fra den dag selskapets ansvar falt bort. Dette  
gjelder ikke når gruppeavtalen overføres til annet selskap

Erstatningsregler 
I forsikringsvilkårene Del 2 finner du erstatningsreglene.

Ved erstatningsutbetaling gjelder følgende 
begunstigelses rekkefølge: Ektefelle/registrert partner/
samboer, subsidiært livsarvinger, atter subsidiært øvrige 
arvinger etter loven.

Skolelederforbundet må bekrefte at avdøde var omfattet 
av forsikringen på dødstidspunktet. 

Frist for å melde skade
Hendelser som kan medføre erstatningsansvar, må 
snarest meldes til selskapet. 

Reklamasjon og klage
Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som 
gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret kan 
du kontakte: 

 Gjensidige Forsikring Kundeombudet 
 Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo 
 e-post: kundeombudet@gjensidige.no

 Finansklagenemnda 
 postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo,  
 e-post:firmapost@finkn.no

Del 1 - Forsikringsbevis 
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Del 2 – Forsikringsvilkår 

1. Erstatningsoppgjør 
1.1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for – 
sikrede 
Forsikringen gjelder for medlem. Forsikringen opphører 
senest ved utgangen av det forsikringsåret medlemmet 
fyller 70 år. 

1.2 Hvem forsikringssummen utbetales til 
Ved erstatningsutbetaling gjelder følgende 
begunstigelsesrekkefølge: 

Ektefelle/registrert partner/samboer, subsidiært 
livsarvinger, atter subsidiært øvrige arvinger etter loven. 

Med ektefelle menes den person forsikrede lovlig er gift 
med. Likestilt med ektefelle regnes registrert partner, jfr. 
Tidligere lov om partnerskap av 30.april 1993. En person 
regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilgning 
til, eller det er avsagt dom for, separasjon eller skilsmisse. 
Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller 
endelig. 

Med samboer menes person som forsikrede lever 
sammen med i et ekteskapslignende forhold, og; 

–  Det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har 
hatt samme bopel som medlemmet i de siste 2 år, eller 

–  Vedkommende har, har hatt eller venter felles barn 
med forsikrede, jf. Arvelovens § 12 og har samme 
bopel i Folkeregisteret. 

Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold 
som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås. 

Samboerskap regnes som opphørt ved utløpet av den 
dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt. 

I denne avtalen er samboer likestilt med ektefelle. 

2. Opphør av forsikringen 
For medlemmet opphører forsikringen hvis 
medlemskapet i Skolelederforbundet opphører eller 
senest ved utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 
70 år

3. Forsikringssummen 
Forsikringssummene G-reguleres automatisk ved første 
forfall.



1.  Forsikringsavtalen består av
– forsikringsbeviset

– forsikringsvilkårene 

– eventuelle sikkerhetsforskrifter

– eventuell avtale ved kollektive forsikringer

og reguleres også av: 

– Forsikringsavtaleloven

– det øvrige lovverket 

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår, og 
spesielle bestemmelser gjelder foran generelle 
bestemmelser.

2.  Ettårige avtaler fornyes automatisk 
Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av 
gangen dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. 
Gjensidige kan endre pris og vilkår hvert år ved 
hovedforfall.

3.  Gjensidiges rett til å si opp 
forsikringen
Gjensidige kan si opp forsikringen ved manglende 
betaling, feil eller manglende opplysninger samt ved 
særlige grunner. I tillegg kan Gjensidige si opp 
forsikringen dersom forsikringstaker går konkurs eller 
etter en skade, så sant oppsigelse er rimelig. Dette 
gjelder ikke livsforsikringer. 

4.  Svik  
Ved svik opphører både rett til erstatning og refusjon av 
innbetalt beløp, og alle forsikringsavtaler kan sies opp 
med øyeblikkelig virkning.

5.  Grov uaktsomhet, forsett og  
brudd på sikkerhetsforskrifter 
Ved grov uaktsomhet, forsett og brudd på 
sikkerhetsforskrifter kan erstatningen bortfalle helt eller 
delvis.

6.  Krig og alvorlige uroligheter  
Forsikringen gir ikke erstatning ved skader, uførhet eller 
dødsfall som skyldes 

– krig eller alvorlige uroligheter i Norge. 

– krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom 
forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et område 
med krig eller alvorlige uroligheter – med mindre annet 
er avtalt skriftlig 

– deltakelse i krig 

Avhengig av hvilke forsikringer som er avtalt, dekker 
Gjensidige skader, uførhet eller dødsfall som skyldes 

–  krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom 
forsikrede allerede befinner seg i et område når det 
bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen 
gjelder da i inntil 6 uker fra dette tidspunkt. 

7. Farlig spredning av  
biologiske/kjemiske substanser m.m.
For personskade under personforsikring dekker 
Gjensidige skade eller tap som følge av farlig spredning av 
biologiske eller kjemiske substanser, skade eller tap 
forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. 

Følgende begrensning gjelder: 

Ved skade forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv 
stråling er samlet erstatningsansvar overfor alle kunder 
og kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr. 
skadehendelse. Alle skader som skyldes samme 
hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende 
kjede av hendelser, regnes som en skadehendelse. 

For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader/tap. 

8.  Jordskjelv og vulkanutbrudd  
Gjensidige dekker ikke tap eller skade, og økning i tap 
eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av 
eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske 
utbrudd.

9. Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister – FOSS  
Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan 
registreres i Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade 
til registret, får selskapet automatisk oversikt over 
fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, 
selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for 
alle skader som tidligere er meldt på samme kunde – også 
skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader 
slettes etter 10 år. 

Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse 
til FINANS NORGE, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo eller:  
firmapost@finansnorge.no

Del 3 – Generelle vilkår 
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