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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV:
-

forsikringsbeviset
forsikringsvilkår
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
det øvrige lovverk med forskrifter

Teksten i forsikringsbeviset og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
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1 DEFINISJONER
Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr
1.1.

Arbeid
at Forsikrede har et fast arbeidsforhold på minimum 16 timer per uke i Norge;

1.2.

AXA
AXA France Vie, norsk filial til AXA France IARD registrert i foretaksregisteret med
organisasjonsnummer NO921 042 582, kjennetegnet ved AXA. Selskapet er fransk med adresse
333. 313. Terrasses de lÁrche, 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. All kontakt skjer gjennom AXA,
Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon 800 37 500. Tilsynsmyndighet er primært Autorite de
Controle Prudentiel et de Resolution i Frankrike, samt Finanstilsynet i Norge.

1.3.

Arbeidsledig/Permittert (Arbeidsledighet/Permittering)
at Forsikredes arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter utløpet av en
oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav, eller at Forsikrede er helt permittert iht. Lov
av 6. mai 1988 nr 22 om permitteringslønn og at Forsikrede;
a. har mottatt Vedtak og Dagpenger fra NAV, og
b. ikke utøver sitt Vanlige arbeid eller deltar i annen inntekts- eller avkastningsgivende
virksomhet.

1.4.

Avtalen
Forsikringsavtalen mellom AXA og Forsikringstaker.

1.5.

FAL
Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler.

1.6.

Fast arbeid
at Forsikrede har et fast arbeidsforhold (det vil si ikke tidsbegrenset kontrakt, sesongarbeid, er i
prøvetid eller liknende) på minimum 16 timer per uke i Norge.

1.7.

Forsikrede
den enkelte person som er forsikret i henhold til punkt 2.

1.8.

Forsikringssum
Det beløpet som utbetales, helt eller delvis, ved et inntruffet forsikringstilfelle.

1.9.

Forsikringstaker/Forsikrede
Forsikringstaker/Forsikrede er den enkelte person som er forsikret og som inngår
forsikringsavtalen med AXA.

1.10.

Hendelsesdatoen
etter sammenhengen:
a. dagen etter Forsikredes siste dag i Arbeid;
b. dato diagnose for Kreft blir stilt.

1.11.

Ikrafttredelsesdato
Datoen for tegning av forsikringen. Dette fremkommer av forsikringsbeviset.

1.12.

Kreft
det vil si ondartet nydannelse av vev, forårsaket av vedvarende ukontrollert vekst og spredning
av unormale celler som har evnen til innvekst i annet vev. Diagnosen må bekreftes av en
spesialist og diagnosen skal påvises med histologi. Begrepet omfatter også leukemi og maligne
sykdommer i lymfesystemet som for eksempel Hodgkins sykdom. Se punkt 3.2 om
begrensninger.

1.13.

Lege
en person som har norsk autorisasjon som lege og praktiserer som lege i Norge, men ikke
Forsikrede selv eller hans slektninger og nærstående.
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1.14.

Månedlig forsikringsbeløp
bety det månedlige beløpet Forsikrede har forsikret på tegningsdato. Dette beløpet utbetales
løpende månedlig ved Arbeidsledighet, Permittering og Kreft. Månedlig forsikringsbeløp er
spesifisert i Forsikringsbeviset.

1.15.

Opphørsdato
a. dato for oppsigelse eller mislighold av Avtalen;
b. ved første hovedforfall etter Forsikredes 66. fødselsdag, eller ved tidligere tvungen (for
eksempel ved uførepensjonering) eller frivillig pensjonering. Forsikrede er ansvarlig for å
varsle Eika om slik pensjonering og for å kansellere Forsikringsavtalen;
c. ved utbetaling av maksimal dekning for polisen;
d. siste dag i oppsigelsesperiode etter punkt 5.7 i forsikringsvilkårene;
e. ved Tap av liv; eller
f. etter maksimal utbetaling ved Kreft opphører dekningen for Kreft.

1.16.

Permittert
se definisjon under Arbeidsledig/Permittert.

1.17.

Rekvalifisering
Forsikrede er tilbake i Arbeid etter Arbeidsledighet eller Permittering hvor Forsikrede har fått
dekning for sitt krav under forsikringen, til Forsikrede kan fremme nytt krav
(Rekvalifiseringsperiode fremkommer av punkt 6 i Forsikringsvilkårene).

1.18.

Selvstendig næringsdrivende (Selvstendig næringsvirksomhet)
at en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Arbeid og
som;
•
driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge og betaler forskuddsskatt av sin
arbeidsinntekt og/eller folketrygdavgift etter høy sats av denne etter Folketrygdloven § 23-3;
•
utøver sitt daglige virke som
1. dagmamma
2. jordbruker/bonde/skogbruker eller
3. fisker;
•
er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap;
•
utøver kontroll over et foretak; eller
•
arbeider for et foretak og på noe vis er forbundet (som angitt i Skatteloven § 12-11) med
noen som har kontroll over foretaket.

1.19.

Sykehus
en lovlig drevet institusjon med organisert virksomhet for medisinsk diagnostikk og
behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie
ved godkjente sykepleiere. Syke-, pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, samt tilsvarende
avdelinger ved sykehus, er ikke omfattet.

1.20.

Vanlig arbeid
den inntektsgivende virksomhet Forsikrede var beskjeftiget med umiddelbart forut for
Hendelsesdatoen, eller lignende virksomhet som Forsikrede kan bli kvalifisert til å utføre under
hensyn til Forsikredes evner, utdannelse, opplæring og erfaringsbakgrunn.

1.21.

Varslingsdato
den dato da Forsikrede mottar formell oppsigelse (muntlig eller skriftlig), eller varsel om at
arbeidsforholdet vil opphøre.
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2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
2.1 En person kan tegne forsikring under følgende forutsetning:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

vedkommende må ha fylt 18 år, men ikke nådd en alder av 60 år;
vedkommende kan ikke lide av noen form for kreft eller ha kjennskap til symptomer eller tegn
som kan utvikle seg til kreft;
vedkommende kan ikke ha hatt kreft noen gang forut for Ikrafttredelsesdato;
vedkommende må være i Fast arbeid (min. 16 t./uke) eller Selvstendig næringsdrivende og kan
ikke selv være kjent med nåværende, eller burde ha grunn til å regne med forestående
Arbeidsledighet/Permittering;
vedkommende må være bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og være medlem av norsk
folketrygd; og
vedkommende må ha et kundeforhold hos en bank som samarbeider med Eika Forsikring AS om
denne forsikringen.

Forsikrede kan kun tegne én forsikring

3 DEL 1 – FORSIKRING VED KREFT
3.1 VILKÅR FOR ERSTATNING VED KREFT
Med de begrensninger som fremgår av de øvrige regler i denne polise betaler AXA ytelse som beskrevet i
punkt 5, dersom Hendelsesdato inntreffer før Opphørsdato. Forsikringen utbetales når endelig diagnose
er stilt, og all relevant informasjon er gitt til AXA. Det er en forutsetning for utbetaling at Forsikrede er i
live 30 dager etter Hendelsesdato.

3.2 BEGRENSNINGER I FORSIKRINGSDEKNINGEN VED KREFT
Forsikringen gjelder ikke for Kreft som skyldes en eller flere av følgende tilstander:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Alle CIN stadier (cervical intraepithelial neoplasi)
Alle premaligne svulster
Alle ikke-invasiv cancer (cancer in situ) - det vil si lokalisert kreftvev uten infiltrasjon eller spredning
Prostata kreft stadie 1 (T1a, 1b,1c)
Basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom
Malignt melanom stadie 1A (T1a, N0, M0)
Alle maligne svulster som følge av Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Forsikringen dekker bare Kreft som først har vist symptomer mer enn 90 dager etter Ikrafttredelsesdato
av forsikringen.

3.3 YTELSER VED KREFT
Forsikrede har en kapital på NOK 500 000 som alle utbetalinger for Kreft trekkes fra. Ved oppfyllese av
forsikringsvilkårene betaler AXA Forsikrede ett beløp tilsvarende ti ganger Månedlig forsikringsbeløp.
Deretter betales Månedlig forsikringsbeløp frem til Forsikrede har mottatt 34 ganger Månedlig
forsikringsbeløp. I den 35 måneden utbetales eventuelt resterende del av kapitalen som en
engangsutbetaling om det er mer igjen av kapitalen. Om maksimal utbetaling oppnås før den 35.
måneden opphører videre utbetaling. Det utbetales maksimalt NOK 500 000 totalt under dekningen for
Kreft.
Om død, pensjonering eller første hovedforfall etter Forsikredes 66. fødselsdag (Opphørsdato) inntreffer
i utbetalingsperioden betaler AXA ett beløp tilsvarende gjenværende kapital til Forsikringstaker.
Utbetalingen gjøres til Forsikredes kontonummer spesifisert på skademeldingsskjema. AXAs maksimale
ansvar er NOK 500 000 uansett hvor mange forsikringer Forsikrede har hos AXA gjennom
Eika Forsikring AS angående Kreft. Det forutsettes at Forsikringstaker betaler premie under
utbetalingsperioden for å kunne motta ytelse under forsikringen.
Ved utbetaling av maksimal kapital kan premie justeres.
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4 DEL 2 – FORSIKRING VED ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING
4.1 VILKÅR FOR ERSTATNING VED ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING (gjelder ikke for
Selvstendig næringsdrivende)
Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelser i disse vilkår, betaler AXA Månedlig
forsikringsbeløp som beskrevet i punkt 4.3. Eventuell utbetaling vil skje dersom Forsikrede blir
Arbeidsledig/Permittert i forsikringstiden, forutsatt at Varslingsdato kommer minst 90 dager etter
Ikrafttredelsesdato. Har Forsikrede tidligere fremmet krav på ytelser ved Arbeidsledighet/ Permittering,
må Forsikrede ha vært i Arbeid mellom den første og den senere Arbeidsledighet/ Permittering i en
sammenhengende periode på minst 180 dager.
Følgende gjelder om Forsikrede øker sitt Månedlige forsikringsbeløp i løpet av Avtalen:
Ved tidspunktet for søknaden om økning av Månedlig forsikringsbeløp, skal Forsikrede oppfylle krav til
tegning av Avtalen gjeldende for Arbeidsledighet/Permittering.
Om Varslingsdato inntreffer i løpet av de første 90 dagene etter datoen søknad om økt Månedlig
forsikringsbeløp ble innvilget vil Månedlig forsikringsbeløp Forsikrede hadde før forøkelse av Månedlig
forsikringsbeløp være gjeldende for hele ytelsesperioden gjeldende for inntruffet skadetilfelle. Om
Varslingsdato kommer etter 90 dager etter datoen søknad om økt Månedlig forsikringsbeløp ble
innvilget vil Forsikrede motta nytt Månedlig forsikringsbeløp for inntruffet skadetilfelle. Om Forsikrede
ønsker å redusere Månedlig forsikringsbeløp kreves det ikke ny kvalifisering.

4.2 BEGRENSNINGER I FORSIKRINGSDEKNINGEN VED ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING
Forsikringen gjelder ikke for Arbeidsledighet/Permittering dersom:
4.2.1
4.2.2

4.2.3
4.2.4

Forsikrede ikke har vært i Arbeid i en sammenhengende periode på minst 12 måneder
umiddelbart forut for Hendelsesdatoen. Perioder med permisjon, eller med
Arbeidsledighet/Permittering på to uker eller mindre, vil ikke bryte kontinuiteten;
Tap av arbeidet er regelmessig tilbakevendende som en del av Forsikredes arbeidssituasjon,
arbeidet er sesongbetont, eller at Forsikredes arbeid er regulert av en arbeidsavtale av
tidsbestemt karakter (jfr. Arbeidsmiljølovens § 14-9 om Midlertidig ansettelse) og arbeidet har
opphørt i h.h.t. arbeidsavtalen;
Den er et resultat av at Forsikrede frivillig har oppgitt sitt arbeid; eller
Arbeidsledighet inntrer direkte eller indirekte som følge av Forsikredes eget mislige forhold hvor
oppsigelse er eller lovlig kunne vært gitt.

4.3 YTELSER VED ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING
Det betales ingen ytelser for de første 30 dager;
Etter de første 30 dagene dekker AXA et beløp tilsvarende 1/30 av Månedlig forsikringsbeløp for hver
sammenhengende dag forut for Opphørsdato.
Maksimal erstatning under forsikringen utgjør ved Arbeidsledighet/Permittering: Maksimalt 12 måneder
per skadetilfelle og opptil 36 ganger Månedlig forsikringsbeløp per forsikring.

5 DEL 3 – GENERELLE BESTEMMELSER
5.1 MELDING AV FORSIKRINGSSAK TIL AXA
5.1.1

5.1.2
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Krav mot AXA skal fremsettes av Forsikrede på AXA sitt skjema for skademelding og sendes til
AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo eller på https://www.clpnet.com/customer/homeno, så
uten ugrunnet opphold og senest innen ett – 1 - år etter at forsikrede fikk kunnskap om de
forhold som begrunner det, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5 for krav under AXA.
AXA kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at vilkårene for kravet er oppfylt. Slik
dokumentasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, undersøkelse av Forsikrede av Lege utpekt
av AXA, bekreftelse fra Forsikredes nåværende eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en hvilken
som helst annen person) om at Forsikrede for tiden ikke er i arbeid hos vedkommende,
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5.1.3

5.1.4

dokumentasjon for at Forsikrede regelmessig oppsøker NAV og aktivt søker arbeid, og kopi av
Forsikredes Arena utskrift - beregninger. Ved krav på fortsatt Månedlige forsikringsbeløp skal
Forsikrede uten godtgjørelse fylle ut skjema for fornyelse av kravet for hver måned. Krav om
fortsatte ytelser må være sendt til AXA innen 120 dager etter siste utbetaling av Månedlig
forsikringsbeløp.
Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter Forsikrede å gi AXA samtykke til å innhente
uttalelser og opplysninger fra alle leger og helseinstitusjoner hvor Forsikrede har vært til
undersøkelse og/eller behandling, både forut for tegningen av forsikringen og senere.
Forsikrede forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene fra sin taushetsplikt,
selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen.
Den som ved erstatningsoppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende
vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning vedkommende ikke har krav på, kan
miste enhver rett til erstatning fra AXA etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning
samme hendelse. Hvis forholdet er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet, eller hvis
det foreligger særlige grunner kan vedkommende likevel få delvis erstatning, jf. FAL §§ 8-1 og
18-1.

5.2 SKATT
Periodiske /Månedlige forsikringsbeløp må anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er
derfor skattepliktig etter skatteloven. Ytelsene under dekningene Arbeidsledighet og Permittering vil
derfor bli innberettet til skattemyndighetene. Ytelser under dekningen Kreft vil ikke være skattepliktige.

5.3 UTBETALING AV MÅNEDLIGE FORSIKRINGSBELØP
5.3.1

5.3.2

Forsikringssummen utbetales til Forsikringstakeren i samsvar med forsikringsvilkårene og
reglene i FAL § 15-1.
Enhver utbetaling skjer til Forsikredes konto oppgitt på skadeskjemaet. Kontoen skal tilhøre
Forsikrede. Ved periodiske ytelser skjer utbetalingen pr. måned, eller etter AXAs nærmere
bestemmelser.
I tillegg til forsikringsytelsene beskrevet i disse vilkårene vil AXA betale renter i samsvar med FAL
§§ 8-4 og 18-4 om AXA er sen med betalingen.

5.4 FORNYELSE OG VARIGHET
Forsikringen inngås for ett år av gangen. Hovedforfallsdato er den årlige dato forsikringen fornyes med
eventuelle endringer av vilkår, pristariffer og/eller kostnader for den neste 12-månedersperioden. Prisen
for forsikringen er garantert for ett år av gangen, og beregnes ut fra forsikredes alder og valgt Månedlig
forsikringsbeløp.

5.5 PREMIER
Første premieinnbetaling foretas ved første avtalte trekkdato etter at den forsikringsdekningen har trådt i
kraft.
Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, sendes varsel til forsikringstakeren. Blir premien ikke
betalt innen 14 dager fra avsendelsen av nytt premievarsel, eller en annen avtalt frist, opphører
forsikringen og AXA blir fri for ansvar.
Premiesatsen ved ikrafttredelsesdato fremkommer på forsikringsbeviset.

5.6 OPPLYSNINGSPLIKT VED INNGÅELSE AV FORSIKRINGSAVTALEN
Forsikringstakeren og den Forsikrede dersom denne er over 16 år, skal gi riktige og fullstendige svar på
AXAs spørsmål. På oppfordring fra AXA skal forsikringstakeren og den forsikrede gi opplysninger om
særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for AXAs vurdering av risikoen, jf. FAL §§ 4-1
og 13-1 a.
De samme plikter gjelder også når en utgått forsikring gjenopptas, eller når Forsikringssummen
forhøyes.
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5.6.1
Følgene av at opplysningsplikten forsømmes
Er opplysningsplikten forsømt, og Forsikrede eller Forsikringstaker kan bebreides for dette, kan AXAs
ansvar falle bort helt eller delvis, og forsikringsdekningen kan sies opp med 14 dagers varsel.
Er opplysningsplikten svikaktig forsømt, faller ansvaret helt bort og forsikringen opphører med
øyeblikkelig virkning. AXA kan også si opp andre forsikringsavtaler med Forsikringstakeren.
Svik foreligger dersom Forsikrede eller Forsikringstaker vet at opplysningene som gis er uriktige eller
ufullstendige og dette gjøres for å oppnå en bedre forsikringsavtale enn vedkommende ellers ville fått.
Det vises for øvrig til FAL §§ 4-2 til 4-4 og 13-2 til 13-4.

5.7 OPPSIGELSE OG OPPHØR AV FORSIKRINGEN
5.7.1

5.7.2
5.7.3

Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp forsikringen med en frist på en måned dersom
forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av
forsikringen til et annet selskap, jfr. FAL §§ 3-6 og 12-3 annet og tredje ledd.
En oppsigelse må være skriftlig og sendes til oppsigelser@eika.no eller Eika Forsikring AS,
Postboks 332, 2303 Hamar.
Forsikringsdekningen opphører automatisk ved Opphørsdato.
AXA kan si opp forsikringsavtalen i medhold av FAL §§ 3-7, 12-4 og 12-9.

6 DEL 4 – ALMINNELIGE BESTEMMELSER
6.1 Denne avtalen er en ren risikoforsikring, og har ingen innløsningsverdi ved utløpt forsikringstid.
6.2 Forsikrede har ikke rett til å overdra, pantsette eller på annen måte disponere over denne polise eller
sine rettigheter under den.

6.3 Skadeoppgjør og registrering i forbindelse med forsikringen foregår ved avdelingskontoret til AXA i
Norge. Da hovedkontoret og servicekontor kan trenge opplysninger vedrørende forsikringen,
samtykker Forsikrede i at opplysninger kan overføres fra avdelingskontoret i Norge til AXA sine
kontorer i EU/EØS.
6.4 Denne forsikringsavtale reguleres av norsk lov og skal være undergitt norske domstolers
jurisdiksjon.
6.5 Forsikrede kan kun tegne én (1) forsikring av denne type hos AXA gjennom Eika Forsikring.

7 FREMGANGSMÅTEN VED KLAGE
Dersom du har spørsmål eller klager du ønsker å fremføre i tilknytning til skadebehandlingen, bør disse
tas opp skriftlig med:
AXA
Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo,
Telefon 800 37 500
som representant for AXA France IARD, som dekker denne forsikring. Vennligst angi hvilken polise
henvendelsen knytter seg til.
Dersom du ikke skulle være fornøyd med avgjørelsen, har du følgende muligheter for utenrettslig
behandling: Du kan henvende deg til:
Finansklagenemnda,
Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo,
Telefon 23 13 19 60. Faks 23 13 19 70. www.finkn.no
Ovenstående vil ikke begrense din adgang til domstolsbehandling.
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8 PERSONOPPLYSNINGER – SØKERENS/FORSIKREDES RETTIGHETER M.M.
LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger skal følges av AXA, Eika og/eller Eika
sine samarbeidspartnere der Forsikrede er kunde.
Med personopplysninger menes personlige opplysninger om Forsikrede som Forsikrede selv eller andre
gir AXA, AXAs tilknyttede foretak innen EU/EØS, Forsikrede eller/og Forsikredes samarbeidspartnere der
Forsikrede er kunde. Opplysninger om Forsikredes helse og Forsikredes fødselsnummer anses også som
personopplysninger.
Forsikrede personer gir sitt samtykke til:
•
at AXA, foretak tilknyttet AXA konsernet, Eika og/eller Eika sine samarbeidspartnere der Forsikrede
er kunde behandler personopplysninger til administrasjonsformål og i markedsføring for sine
tjenester overfor Forsikrede og dette kan skje gjennom samarbeidspartner. Med
”administrasjonsformål” menes at personopplysninger kan behandles blant annet ved tegning av
forsikring, behandling, skadeoppgjør og ved forebyggelse av forsikringssvindel. Med ”behandling”
menes hver avgjørelse eller serie av avgjørelser som foretas med tilknytning til personopplysningene,
enten dette skjer automatisk eller ikke, f.eks. innhenting, registrering, lagring, endring eller å
overlevere opplysningene til en tredjepart.
•
at forsikringsgiver eller myndighet avgir informasjon som AXA anser nødvendig for å behandle en
meldt skade.
Om det foreligger feil i Personopplysninger og Forsikrede ønsker rettelse av disse eller å få ytterligere
informasjon, kan AXA eller Eika Forsikring AS kontaktes.
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