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Forsikringsavtalen består av

• forsikringsbeviset

• forsikringsvilkår

• Generelle vilkår for personforsikringer

• 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 Hvilke vilkår som gjelder

Disse forsikringsvilkårene gjelder sammen med det som fremgår av forsikringsbeviset og generelle
vilkår for personforsikring.

2 Forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er oppført som Forsikrede i forsikringsbeviset.

Forsikringen kan tegnes på personer fra og med fylte 18 år inntil fylte 70 år.

3 Forsikringssum

Utbetalingen tilsvarer den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset.

4 Hva forsikringen omfatter

Forsikringen gir rett til utbetaling av forsikringssummen hvis Forsikrede dør i løpet av forsikringsti-
den.

5 Hva forsikringen ikke omfatter

• Dødsfall som inntreffer etter forsikringstidens utløp

• Dødsfall hvis årsak Selskapet har reservert seg mot i forsikringsbeviset

• Dødsfall som følge av begrensningene i Generelle vilkår for personforsikring punkt 8 og 9

• Hvis den forsikrede har tatt sitt eget liv, svarer Selskapet bare dersom det har gått mer enn
ett år etter at Selskapets ansvar begynte å løpe, eller dersom det må antas at forsikringen ble
tegnet uten tanke på selvmord

6 Hvem utbetales forsikringssummen til?

Forsikringssummen utbetales i samsvar med reglene i Forsikringsavtaleloven § 15-1 dersom ikke
særskilt begunstiget er oppnevnt, eller forsikringen er overdratt eller pantsatt.

7 Forsikringens opphør

Forsikringen opphører ved Forsikredes fylte 80 år, ved tidligere avtalt dato, eller ved utbetalt
erstatning. Forsikringen er en ren risikoforsikring og har ingen innløsningsverdi ved opphør.
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Ta gjerne kontakt med oss ved
spørsmål om dine personforsikringer
Eika Forsikring AS - Personforsikring

Telefon: +47 22 87 63 40
Faks:  +47 22 87 63 41
Epost:  personforsikring@eika.no

Du har klagerett
Mener du at Eika Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen 

eller erstatningsoppgjøret, kan du ta kontakt med

Eika Klageordning

Postboks 332

2303 Hamar

klageordning@eika.no

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen

0212 Oslo

Det er gratis å henvende seg til klagenemndene.
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