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Forsikringstaker				Forsikringsselskap
Negotia							If Skadeforsikring NUF
Forsikrede
Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer av Negotia mellom 16 og 67 år - også i
perioder hvor medlemmet kan være innvilget kontingentfritak.

Forsikringssum
Ved dødsfall i forsikringstiden utgjør forsikringssummen kr 20 000

Når forsikringen opphører
For medlemmet opphører forsikringen hvis medlemskapet i Negotia opphører eller senest ved
utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år.

Hvem er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall
1. Ektefelle/registrert partner/samboer
2. Livsarvinger/arvinger etter loven
Ektefelle/registrert partner: Person som har inngått lovformelig ekteskap med medlemmet.
En person regnes ikke som ektefelle lengre enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt
bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Samboer: Med samboer menes person som medlemmet lever sammen med i 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 medlemmet, jfr. arvelovens paragraf
28 b og har samme bopel i Folkeregisteret
Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan
inngås.

For forsikringen gjelder også
•

Forsikringsvilkår for Dødsfallsforsikring

•

Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) med senere endringer og det øvrige
lovverket

Forsikringsvilkår

Vilkår for Dødsfallsforsikring
Forsikringsvilkår av 1.1.2020

Hvem forsikringen gjelder for

Når forsikringen gjelder

Ved dødsfall omfatter forsikringen medlemmer
i Negotia som er angitt som forsikrede i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder i forsikringstiden som
fremgår av forsikringsbeviset.

Uttredelse av forsikringen
Medlemmet trer ut av forsikringen den dag
medlemmet trer ut av den gruppe som avtalen
omfatter.
Opphør ved oppsigelse av forsikringsavtalen
Hvis forsikringstakeren eller If sier opp forsikringsavtalen skal de forsikrede varsles
ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig
måte. For den enkelte forsikrede opphører forsikringen 1 måned etter at varsel er gitt eller
den forsikrede på annen måte er blitt kjent
med forholdet.
Rett til fortsettelsesforsikring
Ved opphør av forsikringen har den forsikrede
rett til å tegne individuell fortsettelsesforsikring uten helsevurdering. Det samme gjelder
ved vesentlig reduksjon av forsikringssummene.
For tegning av den individuelle forsikringen
gjelder følgende:
• Forsikringen kan ikke tegnes med høyere
forsikringssum enn det som var fastsatt for
den forsikrede i forsikringsavtalen,
•

Premien beregnes etter tariff for individuell
forsikring,

•

Melding om at den forsikrede vil bruke
denne rett må være kommet inn til If innen
6 måneder fra den dag forsikringen opphørte.

•

Fortsettelsesforsikringen opphører uansett
ved fylte 67 år.

Opptakelse i forsikringen
Medlemmer som melder seg inn i forbundet i
forsikringsåret vil automatisk være dekket av
forsikringen fra innmeldingstidspunktet.
Når medlemskapet opphører, trer medlemmet
automatisk ut av forsikringsordningen på utmeldingstidspunktet, senest ved fylte 67 år.
Medlemmer som sier opp sitt medlemskap
har rett til å fortsette forsikringsforholdet med
individuell premieberegning uten å avgi helseopplysninger. Jf. FAL § 19-7. Forsikringstaker
skal varsle medlemmene om deres rett til å
tegne fortsettelsesforsikring ved å utlevere
skjema «Når forsikringsdekningen(e) reduseres/opphører». Da retten til å tegne fortsettelsesforsikring utløper seks måneder etter at Ifs
ansvar er falt bort, er det vesentlig at forsikringstaker utleverer ovennevnte skjema så
snart medlemskapet opphører.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden så lenge
medlemskapet består hvis ikke annet fremgår
av forsikringsbeviset eller vilkårene nedenfor.

Hva forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder den forsikredes liv.

Dødsfallserstatning
Forsikringssummen utbetales ved den forsikredes død til ektefelle/samboer/registrert partner som begunstiget. Begunstigelsen bortfaller
på det tidspunkt det er avsagt dom for eller
gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse,
selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller
endelig, eller dersom kriteriene for å regnes
som samboer ikke lenger er til stede.

Forsikringsvilkår

Hvis forsikrede ikke etterlater seg ektefelle/
samboer/registrert partner, utbetales forsikringssummen til avdødes livsarvinger/arvinger etter loven.
Forsikringsavtalen likestiller samboer med
ektefelle som mottaker av forsikringssummen
ved dødsfall. Det innebærer at hvis den forsikrede etterlater seg samboer vil samboeren få
utbetalt forsikringssummen uansett om avdøde etterlater seg barn.

Forsikringssum
Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

Melding om dødsfall
Melding om inntruffet forsikringstilfelle må skje
så snart som mulig, og kan gjøres på følgende
måter:
• Melding til Negotia enten på post@negotia.no
eller tlf. 815 58 100
Meldefristen etter lov av 16.juni 1989 nr. 69
om forsikringsavtaler (FAL) § 18-5 er 1 år.
Foreldelse
Foreldelsesfristen for krav er som hovedregel 3
år, jf. FAL § 18-6.
Opplysningsplikt og dokumentasjon
Den som vil fremme krav mot If, skal gi If de
opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne, og som If trenger for
å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen.

Skadevurdering og erstatningsregler
Rett til erstatning
Erstatningen forfaller til betaling når forsikringstilfellet er inntruffet, If har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt
rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og
beregne sitt endelige ansvar.
Renter
For Ifs plikt til å betale renter gjelder
FAL § 18-4.

Pantsettelse m.m.
Forsikringskravet kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet
for gjeld.

Klagebehandling
Hvis du er uenig i Ifs avgjørelse, kan saken
bringes inn for Ifs Kundeombud eller Finansklagenemnda, jf. vilkårene.
Kundeombudet i If		
Postboks 240, 1326 Lysaker
kundeombudet@if.no
Telefon: 21 49 24 00
Informasjon om klagemuligheter: https://
www.if.no/bedrift/kundeservice/klagemuligheter
Retten til å kreve nemndbehandling
Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til:
Finansklagenemnda (FinKN), Drammensveien
145, 5 etg., 0277 Oslo
Telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no

