
Lisensforsikring for medlemmer i Norges Offisersforbund – innmelding og endring av forsikringssum 

 

 
Lisensforsikring for medlemmer i Norges Offisersforbund 

Innmelding og endring av forsikringssum 

 
Norges Offisersforbund (NOF) har på vegne av sine medlemmer inngått avtale om Lisensforsikring med Tryg Forsikring AS. Medlemskap i 

forsikringen er frivillig og gjelder kun for offiserer i Sjøforsvaret, Luftforsvaret, FSK og MJK som har yrke som stiller kra v til gyldig lisens.  

  

Dersom du ønsker medlemskap i forsikringen eller endring av forsikringssum må du fylle ut dette skjema og sende det til Norges Offisersforbund. 

 

Personopplysninger: 

Etternavn, fornavn Fødselsdato (dd.mm.år) 

 

 

□Jeg ønsker medlemskap i forsikringen 

□Jeg ønsker å øke forsikringssum. Min forsikringssum i dag er __________G 

 

Gren: 

□ Sjøforsvaret      □ Luftforsvaret     □ FSK/MJK 

 

Dekning: 

□ 5G m/aldersreduksjon   □ 10G m/aldersreduksjon   □ 15G m/aldersreduksjon* 

          *gjelder ikke FSK/MJK 

 

Innmelding/endring skjer månedsvis, fra den 1 i måneden etter at forsikringen er godkjent .   

Medlemskap i lisensforsikringen er betinget av gyldig lisens, 100 prosent arbeidsdyktighet og godkjent helse. T ilsvarende gje lder ved økning av 

forsikringssum.  

  

100 prosent arbeidsdyktighet innebærer at du ikke er helt  eller delvis sykmeldt, mottaker av lønnstilskudd, på arbeidsavklaringspenger eller helt  eller 

delvis uføretrygdet.   
   

Jeg bekrefter 

□ at  jeg har gyldig lisens. Din bekreftelse omfatter også at det ikke er gitt  dispensasjon fra sjømannslege/flylege for enkelte 

sykdommer/skader  

□  at  jeg er 100 prosent arbeidsdyktig.  

□  at jeg har ingen kjente sykdommer/diagnoser 

□  at jeg: 

 - ikke har vært sykemeldt mer enn 14 dager de siste 12 måneder 

 - ikke har vært tjenesteudyktig mer enn 14 dager de siste 12 måneder  

 - ikke har bestilt  t ime til/ikke er til undersøkelse, oppfølging, behandling eller utredning for sykdom eller skade  
 - ikke venter på planlagt undersøkelse eller innleggelse hos lege/sykehus/institusjon  

 - ikke har vært innlagt på sykehus/institusjon de siste 24 måneder. 

 

Opplysningsplikt ved tegning: Forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Se FAL paragraf 13 -1. Dersom forsikrede har 

gitt  uriktige opplysninger kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort.  

Følgene av svik: Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler m ed 

selskapet i anledning samme hendelse. Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med den som utfører sviket i henhold til FAL paragrafene 13-2, 

13-3 og 18-1. 

Sted/Dato 

 

 
 

Signatur 

 

Erklæring: 

Jeg samtykker til at Tryg Forsikring kan informere forsikringstaker om utfallet av skadesaken. Forsikringstaker (Norges 
Offiserforbund) er den som har inngått forsikringsavtalen på mine vegne. 

Sted/dato 

 

 

 

Signatur 

Fylles ut av NO F ved mottak: 

Sted/dato 

 

 

 

Signatur/stempel 

 

 

 


