Dødsfallsforsikring
For medlemmet er forsikringssummen 500 000 kroner ved død. Forsikringen ved død
utbetales til etterlatte etter reglene i forsikringsvilkårene.
1. Ektefelle/registrert partner/samboer
Som samboer regnes person som har lik folkeregistret adresse med medlemmet
de siste 2 år, eller person som har felles bopel og barn med medlemmet.
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger i den utstrekning vedkommende arving er tilsagt
forsikringssummen i testament
4. Arvinger etter loven
Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år.
Hvis du ønsker at dødsfallerstatningen skal gå til en annen person, må du særskilt
begunstige ønskede person(er) ved å fylle ut og returnere begunstigelsesskjema.
Uførekapitalforsikring
Uførekapital er en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. For medlemmet er
maksimal utbetaling 80 prosent av forsikringssummen ved død (400 000 kroner).
Etter fylte 25 år reduseres forsikringssummen med 2 prosent hvert år. Forsikringen
opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 60 år.
Forsikringssummen kan utbetales når du er minst 50 prosent varig
arbeidsufør, tidligst 2 år etter at du ble syk. Informasjonen om dette finner du i
forsikringsbeviset eller forsikringsvilkåret. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF
hvis du lurer på hva som gjelder for din avtale. DNB Liv tar en selvstendig vurdering i
om arbeidsuførheten kan anses som varig, og det er ikke krav til at det er innvilget
uføretrygd fra NAV.
Hvis du oppfyller vilkårene utbetales hele forsikringssummen uavhengig av hvilken
uføregrad du har (minst 50 prosent). Utbetalingen er skattefri og du kan disponere
utbetalingen etter eget behov.
Familieulykkesforsikring
Forsikringssummene* ved 100 prosent medisinsk invaliditet:
1.
2.
3.
4.

Enslig medlem 1 000 000 kroner
Medlem 500 000 kroner, og ektefelle/samboer 500 000 kroner
Ektefelle/samboer: 300 000 kroner Barn 600 000 kroner**
Medlem 500 000 kroner Barn 600 000 kroner**

*Forsikringssummen for denne dekningen blir fordelt på antall familiemedlemmer.
Hjemmeboende barn er inkludert ut det kalenderåret de fyller 20 år. Ved varig
medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales ingen invaliditetserstatning for
voksne. For barn utbetales det erstatning fra og med 1 prosent.
**Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn

