Uførekapital m/ forskuttering
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Uførekapital m/forsk.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen omfatter og hvilke begrensninger som gjelder viser vi til
forsikringsbevis og forsikringsvilkår.
Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gir rett til månedlig forskuttering av uførekapital ved midlertidig arbeidsuførhet, samt rett til
engangsutbetaling av uførekapital ved varig arbeidsuførhet på minst 50 % 12 måneder sammenhengende. Du
kan kjøpe forsikringen fra du er 18 til 50 år.

Hva er forsikret?
Midlertidig arbeidsuførhet ved
sykdom eller ulykke
Varig arbeidsuførhet ved sykdom eller
ulykke
Valgfri forsikringssum

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Ingen tilleggsdekninger.

Hva er ikke forsikret?
Arbeidsuførhet som foretaket har
reservert seg mot i forsikringsbeviset
Sykdom eller lidelser som har vist tegn
og/eller symptomer, eller er påvist før
det har gått 3 måneder etter at alle
spørsmålene i helseerklæringen er
besvart, signert og mottatt av Eika
Forsikring
Arbeidsuførhet som skyldes
alkoholmisbruk, bruk av narkotiske
stoffer, rusmidler, anabole steroider
eller andre prestasjonsfremmende
midler eller misbruk av reseptbelagt
medisin, eller følger av slik misbruk
Betalingsfritak ved uførhet

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
For å kunne motta erstatning må
Forsikrede ha fast bosted i Norge, og
være medlem av norsk folketrygd
Rett til erstatning foreligger ikke ved
forsett eller straffbare handlinger
begått av Forsikrede
Skade oppstått ved særlige risikofylte
sports- og fritidsaktiviteter
Deltakelse i profesjonell idrett
Reiser inn i og opphold i områder med
krig, politisk uro eller
atomkjernereaksjoner

Hvor gjelder forsikringen?
Norge, Sverige og Danmark
Utenfor Norge, Sverige og Danmark gjelder forsikringen midlertidige utenlandsopphold i inntil 6
måneder
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Hva er mine forpliktelser?
Ved avtaleetablering:
Gi riktige og fullstendige svar på foretakets spørsmål.
Gi opplysninger om særlige forhold som du må forstå er av vesentlig betydning for foretakets
vurdering av risikoen
Mens avtalen løper:
Informere om endringer som måtte ha betyning for forsikringen, f.eks. opphold utenfor Norge,
Sverige og Danmark utover 6 månenders varighet, eller om røykevaner endres i forhold til hva
som er oppgitt i egenerklæring om helse.
Når det meldes en skade:
Gi melding til foretaket når du har vært minst 50 % sykmeldt utover 12 måneder.
Gi foretaket fullmakt til å innhente de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å
kunne ta stilling til kravet.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som framkommer på betalingsvarselet.
Du kan velge å betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen opphører den dagen du fyller 60 år, eller når det er utbetalt erstatning tilsvarende den
avtalte forsikringssum, eller ved tidligere oppsigelse.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Oppsigelse:
Du kan si opp forsikringen når som helst , jf. FAL 12-3. Oppsigelsen må være skriftlig.
Flytting:
Hvis du ønsker å flytte forsikringen til et annet forsikringsforetak, anbefaler vi at du sier opp
forsikringen i Eika Forsikring etter å ha levert ny helseerklæring til mottakende foretak. Er dekningen
tilsvarende er du fritatt ny symptomklausul.
Gjenopptak:
Du har også rett til å gjenoppta forsikringen etter flytting. Disse betingelsene må foreligge:
Forsikringen må ha vært aktiv i minst 12 måneder forut for oppsigelse
Forsikringen må være sagt opp etter at du har levert ny helseerklæring til nytt foretak
Du må ha søkt om tilsvarende forsikring og forsikringssum
Du har fått reservasjon, tilleggspris eller avslag i mottakende foretak
Gjenopptakelsesretten er innen 6 måneder etter oppsigelse.

