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 1 Hvem omfattes av forsikringen  

1.1 Hvem som kan omfattes av forsikringsordningen Forsikringen omfatter 

de personer som har en stilling i forsvaret som krever gyldig helseattest for 

å kunne utføre sin jobb i forsvaret og som er angitt i forsikringsbeviset. 

Forsikringen gjelder kun for de personer som tjenestegjør på ett fartøy i 

sjøforsvaret, tjenestegjør på fly hos luftforsvaret eller tilhører Hærens 

Jegerkommando og Marinejegerkommando hvor gyldig helseattest er ett 

krav for å kunne tjenestegjøre i den stillingen. Det er videre kun for de 

personer som ikke har nådd gjeldende pensjonsalder og har gyldig 

helseattest ved inntreden i forsikringen. Forsikringsordningen gjelder kun 

for medlemmer i Norsk Offisersforbund. 

1.2 Krav til arbeidsdyktighet og helse 

1.2.1 Arbeidsdyktighet  

I tillegg til krav om gyldig helseattest er det også krav om 100 % 

arbeidsdyktighet i forhold til det yrket helseattesten gjelder for at forsikringen 

skal tre i kraft. Dette gjelder også ved forhøyelse av forsikringssummer eller 

utvidelse av forsikringen.  

  

1.2.2 Krav til godkjent helse  

Opptak i forsikringsordningen er i tillegg til 100 % arbeidsdyktighet avhengig av 

godkjent helse. Forsikringen gjelder fra helseerklæring er godkjent av selskapet 

og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

2. Hva forsikringen omfatter 

  

Selskapet svarer for permanent tap av helseattest for sikrede som nevnt i pkt 1, 

oppstått som følge av erstatningsmessige ulykkesskade eller sykdom som 

medfører varig tap av helseattest. 

Forsikringstilfellet anses inntruffet den dag udyktighetserklæring blir utstedt 

med varig virkning. Dette innebærer at godkjent helseerklæring erklæres 

ugyldig. 

Dersom forsikringstilfellet inntreffer i en sammenhengende 

sykemeldingsperiode som fortsatt løper etter at arbeidsgiver har brakt 

sikredes ansettelsesforhold til opphør, skal sikrede være omfattet av 

lisensforsikringen på tidspunktet for udyktighetserklæringen, så lenge 

årsaken til utstedelse er sammenfallende med årsaken til sykemeldingen og 

vedkommende var omfattet av lisensforsikringen første dag av den aktuelle 

sykemeldingsperioden. Det er videre et vilkår at forsikringstilfellet inntrer 

senest 1 (ett) år etter ansettelsesforholdets opphør. 

3. Begrensninger  

3.1 Selskapet svarer ikke for tap av helseattest på grunn av  

Selskapet svarer ikke for tap av lisens 
ved: 
a) sykdom uten symptomer som legen kan iaktta eller registrere. Selskapet 
svarer heller ikke for angst for opphold på eller reise til 
offshoreinstallasjoner, angst for flyveroppdrag eller angst 
for å forlate familien/hjemmet eller  or følger av misbruk av alkohol eller annet 
beruselsesmiddel eller misbruk av slike medikamenter som bare selges mot 
legeresept. 
b) nervøse lidelser uten forvirringstilstand 
c) svangerskap, herunder –forløsning eller fedme, i de tilfeller dette ikke anses 
som sykdom 
d) ulykkesskade som rammer den forsikrede under utførelse av en forbrytelse 
eller forsøk på 
dette eller mens han er under påvirkning av narkotiske midler eller er beruset - 
med mindre 
det godtgjøres at det ikke er noen årsakssammenheng mellom den forsikredes 
påvirkede tilstand og ulykkesskaden 
e) sykdom eller ulykkesskade som skyldes grov uaktsomhet eller forsett 
f) dødsfall (uansett årsak) 
g) sykdom eller ulykkesskade som forsikrede har pådratt seg under deltagelse i 
boksing, bryting, 

judo eller karate, hanggliding, fallskjermhopping og ballongfart, yrkes- og 
sportsdykking (med tilføring av pustegass) og hastighetsløp med 
motorkjøretøy. Beordring av disse aktivitetene vil være omfattet. 
 
h) sykdom eller ulykkesskade som forsikrede har pådratt seg ved annet 
yrkesmessig arbeid enn i tjeneste hos forsikringstakeren. Ved utleieforhold 
etter tillatelse fra forsikringstaker gjelder dog forsikringen. 
 
 
  3.2 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet   Har den forsikrede 

forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Selskapet 

er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand 

ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Selskapet svarer ikke for 

forsøk på selvmord, med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette 

skyldes en akutt sinnsforvirring – som skyldes ytre årsak – og ikke en 

sinnslidelse. 

   3.3 Uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet  

* Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt 

skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det 

samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt 

forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. 

* Ved avgjørelse skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om 

forsikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall 

av ansvaret vil få for den som har krav på forsikringen eller for andre 

personer som er økonomisk avhengig av ham eller henne. 

* I andre tilfeller som er nevnt i foregående avsnitt, kan selskapet ikke 

påberope seg at den forsikrede uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet. 

* Selskapet kan ikke påberope seg denne bestemmelsen dersom den 

forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå 

rekkevidden av sin handling. 

  3.4 Krigsrisiko  

* Forsikringen dekker ikke skade, forverring av skade som direkte eller 

indirekte skyldes eller står i sammenheng med krigslignende handling 

(enten krig er erklært eller ikke), opprør eller lignende alvorlige 

forstyrrelser av offentlig orden, dersom dette ikke er avtalt og angitt i 

forsikringsbeviset. Opplysninger om slike områder fåes ved henvendelser 

til selskapet.  

* Forsikringens gyldighet er under enhver omstendighet begrenset til 1 

(en) måned fra det tidspunkt et område skal omfattes av 

krigsrisikobestemmelsen og er betinget av at forsikrede oppholder seg i 

det rammede område når krigsklausulen blir gjort gjeldende. 

* Forsikringen gjelder likevel under øvelse, hvor krigslignende handlinger 

er en del av øvelsesmomentet. Sivile hendelser som skjer i områder hvor 

krigslignende hendelser, opprør, eller lignende alvorlige forstyrrelser av 

offentlig orden foregår er dekningsmessige. 

  3.5 Jordskjelv og vulkanske utbrudd  

Forsikringen gjelder ikke skade eller sykdom som skyldes jordskjelv eller 

vulkanske utbrudd i Norge. Som Norge anses også den norske 

kontinentalsokkel og Svalbard. Utenfor Norge svarer selskapet likevel for 

slik ulykkesskade. 

  3.6 Isotoper / Atomkjernereaksjoner  

Forsikringen dekker ikke skade som direkte eller indirekte er forårsaket av 

eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner. 

  Forsikringen gjelder allikevel for skade voldt av radioaktiv isotop brukt til 

sivilt formål gjennom utøvelse av arbeidsoperasjoner tilknyttet 

arbeidsgiver. 

 

 



 

4. Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter 

4.1 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko 

  

Selskapet svar ikke for: 

▪   sykdom eller ulykkesskade som skyldes utøvelse av boksing, bryting, 

judo og karate, fallskjermhopping*, basehopping, hanggliding, 

paragliding, ballongferd eller flyging med mikrolette eller ultralett fly 

og lignende. 

▪  Ulykkesskade som rammer den forsikrede under utførelse av forbrytelse 

eller forsøk på dette. 

  *gjelder ikke fallskjermhopping i tjeneste og under øvelse.  

4.2 Sikkerhetsforskrifter 

Forsikringen er overtatt på betingelse av følgende sikkerhetsforskrift: 

Legebehandling og legeundersøkelse. Når skadetilfellet er inntruffet, skal 

forsikrede snarest søke lege, undergi seg nødvendig behandling og følge legens 

forskrifter. Om nødvendig plikter den forsikrede å la seg undersøke av lege som 

selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan 

selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelse betales av 

selskapet. Har forsikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriften, kan 

selskapets ansvar nedsettes eller falle bort. 

5. Skadeoppgjør 

  5.1 Krav  

Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi selskapet opplysninger som er 

tilgjengelig for han/henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til 

kravet og utbetale erstatning.  

 5.2 Uriktige opplysninger  

Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan 

miste ethvert erstatningskrav mot selskapet, både under denne og andre 

forsikringsavtaler, jf FAL § 18-1.  

 5.3 Behandling og konsekvens av manglende behandling Kan det antas at 

tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling og forsikrede 

uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling – skal det ved 

oppgjøret tas hensyn til den mulighet for forbedring av helsetilstanden som slik 

behandling kan antas å ville ha medført.  

 5.4 Erstatningsberettiget  

Hvis ikke annet fremgår av avtalen, tilfeller erstatningen den forsikrede. 

Erstatning utbetales mot de legitimasjoner som forsikringsgiver måtte forlange. 

For erstatningsberettigede med utenlandsk statsborgerskap, kan beløpet 

utbetales gjennom vedkommende lands konsulat med befriende virkning.  

  

5.5 Renter  

Den forsikrede har krav på renter av erstatningsbeløp som er forfalt til betaling, 

jf FAL § 18-2 og § 18-4.   fremgår av forsikringsbeviset hvilke forsikringssummer 

som er avtalt. 

 5.6 Erstatning  

Forsikringssummen forfaller til betaling på det tidspunkt forsikringstilfellet 

inntreffer, jf pkt 2, andre avsnitt.  

Erstatningen beregnes i henhold til forsikredes alder og Folketrygdens 

grunnbeløp (G) på det tidspunkt forsikringstilfellet er inntruffet.  

  

5.7 Tvister  

Klager som gjelder forsikringen, kan rettes til Forbrukernes 

Forsikringskontor, Bygdøy alle 19, 0262 Oslo. Tvister etter forsikringsavtalen 

avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige 

regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 

6 Andre bestemmelser 

  

6.1 Opplysningsplikt. Svik.  

Forsikringstakerne og den forsikrede skal gi riktig og fullstendig svar på 

selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige 

forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering 

av risikoen, jf § 13-1 i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989. nr 69 (FAL).  

Forsømmes opplysningsplikten, og det ikke er bare lite å legge 

vedkommende til last, kan selskapet sitt ansvar nedsettes eller falle bort, jf 

FAL § 13-2. Dessuten kan selskapet si opp forsikringen jf Generelle vilkår.  

Har forsikringstakeren eller den forsikrede svikaktig forsømt 

opplysningsplikten, og det er inntruffet et forsikringstilfelle, er selskapet 

uten ansvar. Den som ved skadeoppgjør gir uriktige eller ufullstendige 

opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot selskapet, jf FAL § 18-1 

både under denne og andre forsikringsavtaler.  

  

6.2 Oppsigelse. Fornyelse.  

I tillegg til bestemmelsen i generelle vilkår gjelder følgende: Selskapet kan si 

opp eller endre forsikringen ved avtaleperiodens utløp, med 2 måneders 

varsel, ved endret helsetilstand, jf FAL § 12-7, og forsikringstakeren kan si 

opp forsikringen i avtaleperioden hvis behovet er falt bort på grunn av 

emigrasjon, dødsfall, uførepensjonering og lignende eller hvis det foreligger 

andre særlige grunner, jf FAL § 12-3.  

  

6.3 Foreldelse  

Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år, jf Lov om forsikringsavtaler § 

18-6.  

Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede 

fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet 

foreldes likevel senest 20 år etter utløpet av da forsikringstilfellet inntraff.  

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes 

tidligst 6 måneder etter at forsikrede eller dennes etterlatte har fått 

særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. For øvrig gjelder 

fristene i Lov om foreldelse av 18. mai 1979 nr 18.  

  

6.4 Lovregler  

Forsikringen er tegnet på grunnlag av norske lovregler. Erstatningen 

kommer bare til utbetaling når forsikrede skriftlig erklærer at norsk lov skal 

legges til grunn i tilfelle tvist med arbeidsgiver eller dens forsikringsgiver om 

erstatning. Slikt søksmål kan bare fremsettes i Norge. 

 

7. Forsikrings sum 

     Utbetaling av erstatning. 

 

 
 

Dersom medlemskap i forsikringsordningen er mindre enn 5 år reduseres 

erstatningen slik at den utgjør: 

- Ved 1 års medlemskap: 20% av forsikringssummen. 

- Ved 2 års medlemskap: 40% av forsikringssummen. 

- Ved 3 års medlemskap: 60% av forsikringssummen. 

- Ved 4 års medlemskap: 80% av forsikringssummen. 

- Ved 5 års medlemskap: 100% av forsikringssummen. 



 

Erstatningen beregnes på grunnlag av forsikredes alder og G (folketrygdens 

grunnbeløp) på det tidspunkt forsikringstilfellet er inntruffet. 

   

 


