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Sykeforsikring for medlemmer i Norges offisers- og spesialistforbund  
Forsikringsbevis – BASIS dekning 

Vilkår 08795 - 1. januar 2019

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Reglene i 
forsikringsbeviset fremhever plikter, unntak og begrensninger. Hvis disse ikke overholdes, kan erstatningen 
bli redusert eller falle bort. Mer utfyllende regler om den enkelte forsikring fremkommer av vilkårene. Hvis 
det er motstrid mellom vilkår og forsikringsbevis, går reglene i forsikringsbeviset foran.

Forsikringsbevis av 01.01.2019
  

Avtalenummer 6430764. 
Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Tryg Forsikring har inngått avtale om Sykeforsikring. Forsik-
ringen gjelder for medlem i NOF som har gjort avtale med NOF om Sykeforsikring. 

Valgt forsikringsdekning: Basis
Forsikringssum kr 120.000, dagpengebeløp kr 329.
Karenstid: 16 dager. 

Ved endring av forsikringssum må medlemmet (forsikrede) melde fra til NOF. Ved økning av forsikringssum 
skal det avgis ny søknad. 

Med karenstid menes perioden fra første sykemeldingsdag til erstatningsperioden starter.

NOF fører fortegnelse over de medlemmer som er med i forsikringsordningen. 

Hovedforfall: 01. januar hvert år. 
 
Når forsikringen gjelder fra
Forsikringen gjelder fra den dato medlemmet har sendt inn innmelding til NOF, forutsatt at vilkår for å være 
med i ordningen er oppfylt. Forsikringen omfatter medlemmer av NOF med beordring til sjøtjeneste om 
bord på KNM/KV/SHV fartøy og som har gyldig helseerklæring for sjøfolk på tidspunktet for forsikringens 
ikrafttredelse. 

Utbetaling 
Forsikringen gir rett til utbetaling av avtalt forsikringssum/dagpengebeløp. Dagpengebeløp= avtalt for-
sikringssum delt på 365 dager. Erstatning utbetales hvis forsikrede på grunn av sykdom eller skade har 
vært sammenhengende sykemeldt i mer enn 16 dager (karenstid), og som en følge av dette ikke kan følge 
beordret sjøtjeneste. 

Særlige begrensninger
Forsikringen omfatter ikke:
•  sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Hvis 

dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke sykdom, lyte eller mén som 
har vist symptomer de første 30 dager etter at forhøyelsen trådte i kraft.

•  sykdom, lyte eller mén som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende midler 
eller medikamenter som selges mot resept.

Vilkår
For fullstendig oversikt over forsikringens dekningsomfang, henvises det til forsikringsvilkårene. 
Forsikringsvilkår for forsikringen finner du på www.nof.no. Du kan få tilsendt forsikringsvilkår ved henven-
delse til NOF på telefon 982 83 310 eller e-post post@nof.no.  

Meldefrist ved forsikringstilfelle
Ved skade, kontakt NOF på telefon 982 83 310 eller post@nof.no, for å få tilsendt egenerklæringsskjema. 
Skjema sendes sammen med sykepengeattester, del B, til Tryg Forsikring, Personskade, Postboks 7070, 
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5020 Bergen. Kryptert e-post kan sendes til: personskade@tryg.no. Vær oppmerksom på at e-post må være 
kryptert for at personopplysninger skal sendes på en sikker måte. 

Det er viktig at du melder kravet til Tryg innen et år. Se bestemmelse i Forsikringsavtaleloven (FAL) paragraf 
18-5: «Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt til Tryg innen ett år etter at den berettige-
de fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.»

Du kan klage på forsikringen din
Tryg vil gjøre sitt beste for at du skal bli fornøyd. Kontakt Personskade eller Kvalitetsavdelingen ved å  
sende brev til Postboks 7070, 5020 Bergen, eller kryptert e-post til personskade.bedrift@tryg.no eller  
kvalitet@tryg.no. 

Du kan også klage til Finansklagenemnda på følgende adresse: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo. 

Forsikringens opphør
Forsikringen opphører senest ved utgangen av den måneden medlemmet (forsikrede) fyller 60 år.

Det enkelte medlem (forsikrede) kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, eller dersom 
det foreligger andre særlige grunner. Forsikringen må sies opp skriftlig i samsvar med reglene i Forsikrings-
avtaleloven (FAL) paragrafene 12-3, tredje ledd og 12-8. Oppsigelse varsles til NOF (adresse). Det enkelte 
medlem kan ikke avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden for flytting til annet selskap, jamfør FAL 
paragraf 12-3, fjerde ledd. Ved utmelding av NOF gjelder forsikringen ut den perioden det er betalt premie 
for. Forsikringen opphører hvis ikke premien blir betalt. 

Tryg forbeholder seg retten til å unnlate å fornye forsikringen når det foreligger særlige grunner som gjør det 
rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Varsel om unnlatt fornyelse vil bli sendt forsikrede senest 2 måneder 
før forsikringstidens utløp. 

NOF har rett til å flytte forsikringen kollektivt til annet forsikringsselskap ved avtalens hovedforfall. 

Ved spørsmål – kontakt NOF på telefon 982 83 310 eller post@nof.no.
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Sykeforsikring for medlemmer i Norges offisers- og spesialistforbund  
Forsikringsbevis - MEDIUM dekning

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Reglene i 
forsikringsbeviset fremhever plikter, unntak og begrensninger. Hvis disse ikke overholdes, kan erstatningen 
bli redusert eller falle bort. Mer utfyllende regler om den enkelte forsikring fremkommer av vilkårene. Hvis 
det er motstrid mellom vilkår og forsikringsbevis, går reglene i forsikringsbeviset foran.

Forsikringsbevis - MEDIUM dekning

Forsikringsbevis av 01.01.2019

Avtalenummer 6430764. 
Norges Offisersforbund (NOF) og Tryg Forsikring har inngått avtale om Sykeforsikring. Forsikringen gjelder 
for medlem i NOF som har gjort avtale med NOF om Sykeforsikring.

Valgt forsikringsdekning: Medium
Forsikringssum kr 210.000/ dagpengebeløp kr 575.
Karenstid: 16 dager. 

Ved endring av forsikringssum må medlemmet (forsikrede) melde fra til NOF. Ved økning av forsikringssum 
skal det avgis ny søknad. 

Med karenstid menes perioden fra første sykemeldingsdag til erstatningsperioden starter.

NOF fører fortegnelse over de medlemmer som er med i forsikringsordningen. 

Hovedforfall: 1. januar hvert år. 
 
Når forsikringen gjelder fra
Forsikringen gjelder fra den dato medlemmet har sendt inn innmelding til NOF, forutsatt at vilkår for å være 
med i ordningen er oppfylt. Forsikringen omfatter medlemmer av NOF med beordring til sjøtjeneste om 
bord på KNM/KV/SHV fartøy og som har gyldig helseerklæring for sjøfolk på tidspunktet for forsikringens 
ikrafttredelse. 

Utbetaling 
Forsikringen gir rett til utbetaling av avtalt forsikringssum/dagpengebeløp. Dagpengebeløp= avtalt for-
sikringssum delt på 365 dager. Erstatning utbetales hvis forsikrede på grunn av sykdom eller skade har 
vært sammenhengende sykemeldt i mer enn 16 dager (karenstid), og som en følge av dette ikke kan følge 
beordret sjøtjeneste. 

Særlige begrensninger
Forsikringen omfatter ikke:
•   sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Hvis 

dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke sykdom, lyte eller mén som 
har vist symptomer de første 30 dager etter at forhøyelsen trådte i kraft.

•  sykdom, lyte eller mén som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende midler 
eller medikamenter som selges mot resept.

Vilkår
For fullstendig oversikt over forsikringens dekningsomfang, henvises det til forsikringsvilkårene. 
Forsikringsvilkår for forsikringen finner du på www.nof.no. Du kan få tilsendt forsikringsvilkår ved henven-
delse til NOF på telefon 982 83 310 eller e-post post@nof.no.  

Meldefrist ved forsikringstilfelle
Ved skade, kontakt NOF på telefon 982 83 310 eller post@nof.no, for å få tilsendt egenerklæringsskjema. 
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Skjema sendes sammen med sykepengeattester, del B, til Tryg Forsikring, Personskade, Postboks 7070, 
5020 Bergen. Kryptert e-post kan sendes til: personskade@tryg.no. Vær oppmerksom på at e-post må være 
kryptert for at personopplysninger skal sendes på en sikker måte. 

Det er viktig at du melder kravet til Tryg innen et år. Se bestemmelse i Forsikringsavtaleloven (FAL) paragraf 
18-5: «Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt til Tryg innen ett år etter at den berettige-
de fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.»

Du kan klage på forsikringen din
Tryg vil gjøre sitt beste for at du skal bli fornøyd. Kontakt Personskade eller Kvalitetsavdelingen ved å sende 
brev til Postboks 7070, 5020 Bergen, eller kryptert e-post til personskade.bedrift@tryg.no eller kvalitet@
tryg.no. 

Du kan også klage til Finansklagenemnda på følgende adresse: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo. 

Forsikringens opphør
Forsikringen opphører senest ved utgangen av den måneden medlemmet (forsikrede) fyller 60 år.

Det enkelte medlem (forsikrede) kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, eller dersom 
det foreligger andre særlige grunner. Forsikringen må sies opp skriftlig i samsvar med reglene i Forsikrings-
avtaleloven (FAL) paragrafene 12-3, tredje ledd og 12-8. Oppsigelse varsles til NOF (adresse). Det enkelte 
medlem kan ikke avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden for flytting til annet selskap, jamfør FAL 
paragraf 12-3, fjerde ledd. Ved utmelding av NOF gjelder forsikringen ut den perioden det er betalt premie 
for. Forsikringen opphører hvis ikke premien blir betalt. 

Tryg forbeholder seg retten til å unnlate å fornye forsikringen når det foreligger særlige grunner som gjør det 
rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Varsel om unnlatt fornyelse vil bli sendt forsikrede senest 2 måneder 
før forsikringstidens utløp. 

NOF har rett til å flytte forsikringen kollektivt til annet forsikringsselskap ved avtalens hovedforfall. 

Ved spørsmål – kontakt NOF på telefon 982 83 310 eller post@nof.no.
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Sykeforsikring for medlemmer i Norges offisers- og spesialistforbund  
Forsikringsbevis – HØY dekning

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Reglene i 
forsikringsbeviset fremhever plikter, unntak og begrensninger. Hvis disse ikke overholdes, kan erstatningen 
bli redusert eller falle bort. Mer utfyllende regler om den enkelte forsikring fremkommer av vilkårene. Hvis 
det er motstrid mellom vilkår og forsikringsbevis, går reglene i forsikringsbeviset foran.

Forsikringsbevis av 01.01.2019

Avtalenummer 6430764. 

Norges Offisersforbund (NOF) og Tryg Forsikring har inngått avtale om Sykeforsikring. Forsikrinen gjelder for 
medlem i NOF som har gjort avtale med NOF om Sykeforsikring. 

Valgt forsikringsdekning: Høy
Forsikringssum kr 300.000/dagpengebeløp kr 822.
Karenstid: 16 dager. 

Ved endring av forsikringssum må medlemmet (forsikrede) melde fra til NOF. Ved økning av forsikringssum 
skal det avgis ny søknad. 

Med karenstid menes perioden fra første sykemeldingsdag til erstatningsperioden starter.

NOF fører fortegnelse over de medlemmer som er med i forsikringsordningen. 

Hovedforfall: 1. januar hvert år. 
 
Når forsikringen gjelder fra
Forsikringen gjelder fra den dato medlemmet har sendt inn innmelding til NOF, forutsatt at vilkår for å være 
med i ordningen er oppfylt. Forsikringen omfatter medlemmer av NOF med beordring til sjøtjeneste om 
bord på KNM/KV/SHV fartøy og som har gyldig helseerklæring for sjøfolk på tidspunktet for forsikringens 
ikrafttredelse. 

Utbetaling 
Forsikringen gir rett til utbetaling av avtalt forsikringssum/dagpengebeløp. Dagpengebeløp= avtalt for-
sikringssum delt på 365 dager. Erstatning utbetales hvis forsikrede på grunn av sykdom eller skade har 
vært sammenhengende sykemeldt i mer enn 16 dager (karenstid), og som en følge av dette ikke kan følge 
beordret sjøtjeneste. 

Særlige begrensninger
Forsikringen omfatter ikke:
•  sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Hvis 

dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke sykdom, lyte eller mén som 
har vist symptomer de første 30 dager etter at forhøyelsen trådte i kraft.

•  sykdom, lyte eller mén som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende midler 
eller medikamenter som selges mot resept.

Vilkår
For fullstendig oversikt over forsikringens dekningsomfang, henvises det til forsikringsvilkårene. 
Forsikringsvilkår for forsikringen finner du på www.nof.no. Du kan få tilsendt forsikringsvilkår ved henven-
delse til NOF på telefon 982 83 310 eller e-post post@nof.no.  

Meldefrist ved forsikringstilfelle
Ved skade, kontakt NOF på telefon 982 83 310 eller post@nof.no, for å få tilsendt egenerklæringsskjema. 
Skjema sendes sammen med sykepengeattester, del B, til Tryg Forsikring, Personskade, Postboks 7070, 
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5020 Bergen. Kryptert e-post kan sendes til: personskade@tryg.no. Vær oppmerksom på at e-post må være 
kryptert for at personopplysninger skal sendes på en sikker måte. 

Det er viktig at du melder kravet til Tryg innen et år. Se bestemmelse i Forsikringsavtaleloven (FAL) paragraf 
18-5: «Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt til Tryg innen ett år etter at den berettige-
de fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.»

Du kan klage på forsikringen din
Tryg vil gjøre sitt beste for at du skal bli fornøyd. Kontakt Personskade eller Kvalitetsavdelingen ved å sende 
brev til Postboks 7070, 5020 Bergen, eller kryptert e-post til personskade.bedrift@tryg.no eller kvalitet@
tryg.no. 

Du kan også klage til Finansklagenemnda på følgende adresse: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo. 

Forsikringens opphør
Forsikringen opphører senest ved utgangen av den måneden medlemmet (forsikrede) fyller 60 år.

Det enkelte medlem (forsikrede) kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, eller dersom 
det foreligger andre særlige grunner. Forsikringen må sies opp skriftlig i samsvar med reglene i Forsikrings-
avtaleloven (FAL) paragrafene 12-3, tredje ledd og 12-8. Oppsigelse varsles til NOF (adresse). Det enkelte 
medlem kan ikke avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden for flytting til annet selskap, jamfør FAL 
paragraf 12-3, fjerde ledd. Ved utmelding av NOF gjelder forsikringen ut den perioden det er betalt premie 
for. Forsikringen opphører hvis ikke premien blir betalt. 

Tryg forbeholder seg retten til å unnlate å fornye forsikringen når det foreligger særlige grunner som gjør det 
rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Varsel om unnlatt fornyelse vil bli sendt forsikrede senest 2 måneder 
før forsikringstidens utløp. 

NOF har rett til å flytte forsikringen kollektivt til annet forsikringsselskap ved avtalens hovedforfall. 

Ved spørsmål – kontakt NOF på telefon 982 83 310 eller post@nof.no.
Forsikringsvilkår
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Forsikringsvilkår av 01.01.2019

 
1.  Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen omfatter medlemmer i Norges Offisersforbund (heretter kalt NOF) som har meldt seg 
inn i forsikringsordningen, og som oppfyller følgende krav:
• er medlem av NOF med beordring til sjøtjeneste på KNM/KV/SHV fartøy, og
• som har gyldig helseerklæring for sjøfolk på innmeldingstidspunktet til forsikringen,  
• har rett til sykepenger fra NAV, og
• som er angitt i forsikringsbeviset. 

2.  Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden. 

3.  Når forsikringen gjelder fra 
Forsikringen overfor det enkelte medlem, gjelder fra medlemmet har meldt seg inn i forsikrings-
ordningen, forutsatt at
• vilkårene for medlemskap er tilstede, og
• medlemmet oppfyller kravene som nevnt under punkt 1. 

Forsikringen gjelder fra den dato medlemmet har sendt inn innmelding til NOF, forutsatt at vilkår for å 
være med i ordningen er oppfylt. 

Medlemmene angis i det følgende som ”forsikrede”. 

4.  Hva forsikringen omfatter
Hvilken dekning som er valgt fremgår av forsikringsbeviset. De tre valgfrie dekningene er Basis,  
medium og høy. 
Forsikringen gir rett til erstatning dersom forsikrede rammes av skade eller sykdom som medfører hel 
eller delvis arbeidsuførhet i mer enn 16 dager (karenstid), og forsikrede som følge av dette ikke kan 
utføre beordret sjøtjeneste som avtalt. 

5.  Forsikringstilfellets inntreden
Forsikringstilfellet inntrer på den 17. dag i den forsikredes sykemeldingsperiode. De 16 første dagene 
utgjør avtalt karenstid, som forsikrede selv bærer risikoen for. Dersom det går mer enn 16 dager mel-
lom to sykemeldingsperioder, regnes den siste sykemeldingsperioden som et nytt forsikringstilfelle 
og det påløper ny karenstid.

Dersom det er åpenbar medisinsk sammenheng mellom to eller flere sykemeldingsperioder og den 
mellomværende periode med friskmelding ikke overstiger 16 dager, skal dette regnes som ett og 
samme forsikringstilfelle og det påløper ikke ny karenstid.

6. Utbetaling av erstatning
Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og gjelder pr forsikringstilfelle. Dagpengebeløpet 
utgjør 1/365 del av forsikringssummen. 

Erstatningen beregnes med utgangspunkt i gjeldende dagpengebeløp ved forsikringstilfellets inntre-
den. Dersom forsikringssummen blir forhøyet under en sykemeldingsperiode, får forhøyelsen først 
anvendelse ved et nytt forsikringstilfelle. 

Erstatning utbetales innenfor forsikringssummen, fortløpende fra utløpet av den avtalte karenstid og 
så lenge forsikrede er arbeidsufør/sykemeldt og ute av stand til å uføre beordret sjøtjeneste. Utbeta-
ling skjer på bakgrunn av sykemeldingsattest.  
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I de tilfeller forsikrede har fått utbetaling for en full erstatningsperiode (uttømt forsikringssummen), 
må forsikrede være 100 prosent arbeidsfør i minst 26 uker sammenhengende før ny sykemeldings-
periode kan utløse rett til erstatning under forsikringen. Den nye sykemeldingsperioden vil da regnes 
som et nytt forsikringstilfelle.

7.  Unntak og alminnelige forutsetninger for forsikringen
Forsikringen omfatter ikke:
•  sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen trådte ikraft. 

Hvis dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke sykdom, lyte eller 
mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forhøyelsen trådte i kraft.

•  sykdom, lyte eller mén som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende 
midler eller medikamenter som selges mot resept.

8.  Opphør av forsikringen 
Forsikringen opphører ved utløpet av det forsikringsår forsikrede fyller 60 år. Ved utmelding fra NOF 
opphører forsikringen fra utmeldingstidspunktet. 
 
Tryg forbeholder seg retten til å unnlate å fornye forsikringen dersom det foreligger særlige grunner 
som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. I slike tilfeller skal forsikrede varsles om dette 
senest to måneder før forsikringstidens utløp. Se Forsikringsavtaleloven (heretter kalt FAL) paragraf 
12-9.

Forsikrede kan i forsikringstiden si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det 
foreligger andre særlige grunner. Tryg skal i slike tilfeller varsles om oppsigelsen med en måneds var-
sel. Se FAL paragraf 12-3. Vil forsikrede at forsikringen ikke skal fornyes automatisk, må Tryg varsles 
innen forsikringstidens utløp. Se FAL paragraf 12-8. 

9.  Andre bestemmelser for forsikringen
9.1.  Melding om forsikringstilfellet

Melding om forsikringstilfellet skal gis til Tryg uten ugrunnet opphold. Forsikrede mister retten til å 
kreve erstatning dersom kravet ikke er meldt til Tryg innen ett år etter at den berettigede fikk kunn-
skap om de forhold som begrunner kravet. Se FAL paragraf 18-5.

9.2.  Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjøret.
Den som fremsetter krav under forsikringen skal gi Tryg de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelig for ham eller henne, og som Tryg trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstat-
ning. Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre bortfall eller nedsatt erstatning i henhold 
til FAL paragraf 18-1.

9.3.  Renter av erstatningen 
Tryg svarer renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikringstilfellet er 
sendt til selskapet. Se FAL paragraf 18-4. 

9.4.  Valuta  
Hvis ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis regnes alle beløp i norske kroner (NOK). Dette 
gjelder priser, forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelle andre beløp som følger av for-
sikringsavtalen. 

9.5.  Garantiordning for skadeforsikring 
Tryg er omfattet av garantiordningen som gjelder for forsikringsselskap som tilbyr skadeforsikring i 
Norge. Se Forskrift om Garantiordning for skadeforsikring av 22.12.2006.

9.6.  Konsekvenser av svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot Tryg, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre for-
sikringsavtaler med Tryg i anledning samme hendelse. Se FAL paragrafene 4-2 og 13-2. 
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Trygt kan si opp alle de forsikringsavtalene som er inngått med den som har gjort seg skyldig i svik 
mot selskapet. Se FAL paragrafene 4-3 og 13-3. Den som har gjort seg skyldig i svik har ikke rett på 
tilbakebetalt premie for allerede medgått forsikringstid.  Se FAL paragrafene 8-1 og 18-1. 

9.7.  Domstolsbehandling - verneting
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norske domstoler.

9.8.  Begrensninger i Tryg sitt ansvar
Begrensningene i dette punkt er felles og gjelder for alle Tryg sine forsikringer. 

9.8.1. Ekstraordinære hendelser 
Tryg Forsikring ved den norske filial Tryg Forsikring dekker ikke under noen omstendigheter skader
 eller tap, eller økning i skade eller tap, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng 
med: 
• spredning av biologiske eller kjemiske våpen
• atomvåpen
• radioaktiv stråling
• atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall
• radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer
• krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden

9.8.2. Terrorhandlinger  
Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forår-
sake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiø-
se eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen.
 
Tryg Forsikring samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte 
skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 500.000.000 kroner 
ved en og samme hendelse, og er begrenset til 1 milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendel-
ser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapene til sammen.
 
Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer Tryg Forsikring og som inntrer 
innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes 
eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen per hendelse, må alle 
erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

9.9.  Trygs rett til å endre vilkår og premie  
Tryg har rett til å endre premietariff og vilkår med virkning fra første hovedforfall i samsvar med sam-
arbeidsavtalens punkt 4.7. Dersom Tryg ønsker å foreta endringer skal Tryg varsle forsikrede senest 
sammen med premievarslet. Dersom vilkårene for forsikringen blir endret til skade for medlemmene, 
skal disse varsles skriftlig eller på annen forsvarlig måte.

9.10. Personvern 
Tryg har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle 
personopplysninger i samsvar med Personopplysningslov og bestemmelser om taushetsplikt. 

Nødvendige personopplysninger registreres og lagres i selskapets interne kunderegister slik at det er 
mulig å identifisere deg som kunde og oppfylle den forsikringsavtale du har med selskapet. 

Du kan reservere deg mot direkte markedsføring fra oss ved å henvende deg til Tryg som registrerer 
din reservasjon i selskapets adresseregister.
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Informasjon om nyheter og endringer
 

Endringer fra 1. januar 2019 
Vilkårene er revidert og skrevet om slik at de skal bli lettere å praktisere 

Følgende er nå presisert i vilkårene: 
Sykeforsikringen er en frivillig kollektiv avtale som forutsetter at medlemmet melder seg inn i ordningen.

Forsikringen gjelder fra innmelding er sendt fra forsikrede.

Forsikringssummene på de ulike dekningene fremgår av forsikringsbeviset.

Følgende realitetsendringer er gjort:
Karenstid mellom to forsikringstilfeller endres fra 30 til 16 dager. 

Utbetaling skjer fortløpende utbetaling ved innsending av sykemeldingsattester. 

Forsikringen omfatter ikke sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at 
forsikringen trådte ikraft. Hvis dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke 
sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forhøyelsen trådte i kraft.


