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Forsikringsbevis 
for Det norske maskinistforbund 

DNMFs Grunnforsikring

Gruppelivsforsikring avtalenr. 1285877 

Forsikringstaker  Forsikringsselskap 

Det norske maskinistforbund Tryg 

DNMF 

Forsikrede 

Forsikringen er obligatorisk for alle medlemmer av Det norske maskinistforbund som 

ikke har fylt 62 år 

Forsikringssum 

Ved dødsfall i forsikringstiden utgjør forsikringssummen kr 120 000 

Når forsikringen opphører 

• Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet

fyller 62 år

• Dersom medlemskapet i DNMF opphører før fylte 62 år, opphører forsikringen

fra samme dato som medlemskapet opphører

Hvem som er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall 

1. Ved erstatningsutbetaling gjelder følgende begunstigelsesrekkefølge:

Ektefelle/samboer, subsidiært livsarvinger, atter subsidiært øvrige arvinger etter

loven.

Ektefelle 

Den person forsikrede er lovformelig gift med. En person regnes ikke lenger som 

ektefelle når det er gitt bevilling til, eller det er avsagt dom for separasjon eller 

skilsmisse. Det gjelder som avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 

Samboer 

Som samboer regnes: 

1. Person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps - eller partnerskaps-

lignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de

siste 2 år, eller

2. Person som har eller venter felles barn og har felles bolig med den forsikrede

En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt 

forsikringstilfelle inntraff, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne 

inngås. Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte 

betingelser ikke lenger er oppfylt. 

I denne avtalen er samboer likestilt med ektefelle. 

2. Individuell begunstigelse

Har forsikrede under denne forsikringen oppnevnt begunstiget i testament eller

oppnevnt særskilt begunstiget i avtalen, bortfaller pkt. 1 for vedkommende.

For forsikringen gjelder også 

• Forsikringsvilkår for gruppelivsforsikring

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

øvrige lovverket



Utdrag av vilkår for Gruppelivsforsikring 

Forsikringsvilkår BHGPG710 av 01.12.2013 og vilkår BHGPG711 av 01.02.2015 

- avløser tidligere forsikringsvilkår av 1.1.2018

FORHOLDET TIL GRUPPEAVTALEN OG FRAVIKELIG LOV: 
Ved siden av disse vilkår gjelder Gruppeavtalen mellom forsikringstaker og Tryg, bestemmelsene i Lov 

om forsikringsavtaler (FAL) av 16. juni 1989 og lovgivningen ellers. Teksten i Gruppeavtalen gjelder 

foran vilkårene som igjen går foran fravikelige lovbestemmelser. 

FORKLARING AV ORD OG UTTRYKK 

Gruppelivsforsikring 

Gruppelivsforsikring er en dødsrisikoforsikring som en forening av yrkesutøvere tegner på nærmere 

avtalte grupper av sine medlemmer. Hvilke forsikringssummer/dekninger som gjelder fremgår av 

forsikringsbeviset. En gruppelivsforsikring har verken gjenkjøps- eller fripoliseverdi. 

Forsikringstaker 

Forsikringstaker er Det norske maskinistforbund – DNMF.

Selskapet 

Er Tryg Forsikring.

Forsikrede 

Forsikrede er organisasjonsmedlemmet som er med i gruppelivsforsikringen.

Gruppeavtalen 

Gruppelivsforsikringen reguleres av bestemmelsene i gruppeavtalen. Gruppeavtalen er inngått 

mellom forsikringstakeren og Selskapet i overensstemmelse med FAL § 19-2. 

Gruppelivsforsikringen omfattes ikke av reglene for fri flytterett, ref. FAL av 29.april 2005.

UTBETALING AV ERSTATNING 
Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden. 

Ved forsikredes død må det straks sendes melding til DNMF. Følgende dokumentasjon skal 

medfølge: 

1. Skifte- / uskifteattest

2. Kontonummer for utbetaling av erstatning

Så snart erstatningskravet er godkjent av Selskapet, utbetales forsikringssummen.

Opplysningsplikten ved erstatningsoppgjør reguleres av FAL § 18-1. 

UTTREDELSE AV GRUNNFORSIKRINGEN 
Når et medlem av gruppelivsforsikring, der det føres fortegnelse over medlemmene, trer ut av den 

gruppen som avtalen omfatter, opphører forsikringen for medlemmets vedkommende tidligst 14 

dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra Selskapet eller forsikringstakeren. 

RETTEN TIL FORTSETTELSESFORSIKRING 

Ved opphør av Gruppeavtalen har det enkelte medlem 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



BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 
• Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det er gått

mer enn 1 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble

tegnet uten tanke på selvmordet

• Selskapet svarer ikke for tap eller skade og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte

er forårsaket av eller i sammenheng med:

2.1. Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall

2.2. Radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer

2.3. Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige

orden

2.4. Jordskjelv eller vulkansk utbrudd

DISPOSISJONSRETTEN 
Erstatningskravet etter gruppelivsforsikringen kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte 

stilles som sikkerhet for gjeld. 

REKLAMASJON OG KLAGE 
Dersom kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller 

erstatningsoppgjøret kan Kunden kontakte:  

Tryg Forsikring v/ Kvalitetsavdelingen
Postboks 7070
5020 Bergen
epost: kvalitet@tryg.no

Finansklagenemnda

Postboks 53 Skøyen

0212 Oslo

telefon: 23 13 19 60

epost: firmapost@finkn.no

Fullstendige vilkår fås ved henvendelse til nærmeste Tryg-kontor. 

mailto:kvalitet@tryg.no



