Forsikringsbevis
Gjelder for 2021
For medlemmer av
Det norske maskinistforbund - DNMFs Grunnforsikring
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Forsikringsbevis

Forsikringsnummer 10013

Forsikringstaker:
Det norske maskinistforbund - DNMF
Forsikringsselskap: Euro Accident Liv
Forsikringsperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021
Hvem forsikringen omfatter:
Medlemmer av DNMF under 62 år.
Som medlem av DNMF er du forsikret med en dødsfallsforsikring DNMF har tegnet for deg.
Forsikringen er obligatorisk for alle medlemmer av DNMF som ikke er fylt 62 år.
Når forsikringen opphører:
• Forsikringen opphører når medlemmet fyller 62 år
•

Dersom medlemskapet i DNMF opphører før forsikrede fyller 62 år, opphører forsikringen
fra samme dato som medlemskapet opphører.

Forsikringssum og dekningsomfang:
• Forsikringssum er 120 000 norske kroner
•

Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak

Hvem er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall:
Forsikringssummen utbetales til ektefelle/registrert partner/samboer, subsidiært forsikredes
arvinger etter lov eller testament, jf. Lov om forsikringsavtaler (FAL) § 15-1
Det er ikke anledning for medlemmene å oppnevne individuell begunstigelse, jf. FAL 19-12
Erstatningsregler ved dødsfall:
Ved dødsfall må Selskapet snarest varsles, og følgende dokumenter må sendes inn:
• Dødsattest
• Skjema «Melding om dødsfall»
• Dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen
For øvrig er den som krever erstatning forpliktet til å bistå med eventuelle ytterligere
opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for vedkommende, dersom Selskapet ber
om dette.
Begrensninger i selskapets erstatningsplikt:
Selskapet svarer ikke for tap eller skade som direkte eller indirekte er en følge av eller står i
sammenheng med:
• Jordskjelv og vulkanske utbrudd i Norge.
• Forsikringen gjelder ikke for krig, krigslignende politiske uroligheter, væpnet konflikter eller
lignende i Norge.
• Forsikringen gjelder ikke for krig, krigslignende politiske uroligheter, væpnet konflikter eller
lignende i land eller områder utenfor Norge.
• Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling kjernebrennstoff eller radioaktivt giftig eller
annen farlig egenskap ved kjernelagrede sprengladninger, uansett årsak, fra
atomsubstans.
• Terrorhandlinger og masseforstyrrelse.
• Visse smittsomme sykdommer og/eller epidemier (Forsikringen omfatter covid-19
relaterte dødsfall)
For forsikringen gjelder
Generelle vilkår av 01.01.2021
Vilkår produkt 400 Gruppelivsforsikring av 01.01.2021
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Retten til fortsettelsesforsikring:
Når forsikringen opphører for forsikrede av annen grunn enn alder, har forsikrede rett til å
fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning og uten å avgi egenerklæring
om helse. Forsikrede må benytte seg av den muligheten innen seks måneder etter at
Selskapets ansvar er bortfalt.
Ved forsikringsavtale uten medlemsfortegnelse, plikter Det norske maskinistforbund å varsle
medlemmer som trer ut av avtalen om mulighet til å tegne fortsettelsesforsikring.
Retten til fortsettelsesforsikring gjelder ikke når forsikringen overføres til annet forsikringsselskap.
Reklamasjon og klage
Klage vedrørende erstatningsoppgjøret kan rettes til:
Euro Accident Liv
Grensen 17, 0159 Oslo
E-post: personskade@euroaccident.com
Tlf: 22 42 42 45
Forsikringsklagenemda
Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo
E-post: post@finkn.no
Tlf: 23 13 19 60
Fullstendige vilkår fås ved henvendelse til
Euro Accident Liv
Grensen 17, 0159 Oslo
E-post: personskade@euroaccident.com
Tlf: 22 42 42 45
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Definisjoner
Forsikringstaker
Forsikringstaker er Det norske maskinistforbund.
Forsikrede
Forsikrede er organisasjonsmedlemmet som er medlem av gruppelivsforsikringen.
Selskapet
Med «Selskapet» menes Euro Accident Liv.
Forsikringstiden
Med forsikringstiden menes den perioden forsikringsavtalen er i kraft. For det enkelte
medlemmet menes med forsikringstiden den perioden vedkommende tilhører den gruppen
forsikringsavtalen omfatter.
Ektefelle/registrert partner
Med forsikredes ektefelles menes den person som har inngått ekteskap med den forsikrede.
Likestilt med ektefelle er den som har inngått registrert partnerskap med den forsikrede.
En person regnes ikke som en ektefelle eller registrert partner lenger 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
Som samboer regnes:
•

Person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i
folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to år.
eller

•

Person som har, har hatt eller venter felles barn og har felles bolig med den forsikrede

En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet
inntraff, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås
En person regnes ikke samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd
eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.
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