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DEL I – DEFINISJONER 

Medlem: Enkeltpersonen(e) eller de juridiske enhetene som tar opp lån, og 
som er ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet til Svea Finans NUF. 
Behandlende lege: En person med en norsk legeautorisasjon til å praktisere 
som lege, og som praktiserer som lege i Norge, men som ikke er det sikrede 
medlemmet eller den sikrede enkeltpersonen selv, eller hans eller hennes 
slektninger eller nærstående. 
FAL: Den norske forsikringsavtaleloven  LOV-1989-06-16-69  kalt FAL.  

Kollektiv forsikringsavtale: Den kollektive forsikringsavtalen mellom selskapet 
og forsikringstakeren.  
Selskapet: AXA France Vie, med kapital på 487 725 073 euro, org. nr. 310 499 
959 RCS Nanterre, og AXA France Iard, med kapital på 214 799 030 euro, org. 
nr. 722 057 460 RCS Nanterre – Frankrike, 313, Terrasses de l’Arche – 92727 
Nanterre cedex. 
Forsikringstaker: Svea Finans NUF, P.B 6601 Etterstad, 0667 Oslo, Norge, 
986346422. 
Selvstendig næringsdrivende: En fysisk person som, uten å være registrert 
som fulltidsansatt i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret i NAV: driver, leder 
eller assisterer driften av et firma i Norge og betaler forskuddsskatt av sin 
inntekt og/eller høy sats i overensstemmelse med Folketrygdloven av 28. 
februar 1997 nr. 19, § 1-10: «Med selvstendig næringsdrivende menes i 
denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende 
virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. 
Ved avgjørelsen av om en person skal regnes som selvstendig 
næringsdrivende, legges det blant annet vekt på  
• om virksomheten har et visst omfang; 
• om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten 
• om vedkommende har arbeitstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere 
• om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted 

(kontor, verksted e.l.) 
• om vedkommende har den økonmiske risikoen for virksomheten, 
• om vedkommende bruker egne driftsmidler 

DEL II – INNLEDENDE VILKÅR 

1. Formålet med forsikringen  
Avtalen som forsikringstakeren inngår med selskapet, har som formål å dekke 
tilbakebetalingen av alle eller deler av beløpene sikrede skylder 
forsikringstakeren ved DØD, MIDLERTIDIG FULL UFØRHET, UFRIVILLIG ARBEIDSLEDIGHET 
eller INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS som rammer den sikrede før gjelden er 
tilbakebetalt i sin helhet.  
Den sikrede plikter å tilbakebetale beløpene han eller hun skylder 
forsikringstakeren med mindre selskapet utbetaler ytelser. Når selskapet kun 
dekker deler av beløpet, plikter den sikrede å tilbakebetale differansen. 

2. Informasjon til sikrede 
Forsikringstakeren påtar seg å gi alle de sikrede et skriftlig forsikringsbevis 
med informasjon om at forsikringsavtalen er inngått. Forsikringsbeviset må 
henvise til gjeldende vilkår. Forsikringstakeren må sende sikrede vilkårene 
som gjelder for avtalen sammen med forsikringsbeviset. Forsikringsbeviset 
skal fremheve følgende:  
• Hvorvidt startdatoen for dekningen forutsetter at premiene betales, jf. 

FAL § 12-2 første ledd.  
• Ansvarsbegrensninger på grunn av den sikredes helsetilstand eller farlig 

virksomhet, FAL § 13-5 til 13-7, herunder informasjon om gjeldende 
sikkerhetsforskrifter, jf. FAL § 13-9. 

• Fristen for å gi melding om forsikringstilfellet, jf. FAL § 18-5 første ledd. 
• Sikredes rett til å kreve nemndbehandling av tvister, jf. § 20-1, og  
• Definisjon av risikoene forsikringen dekker, samt formalitetene som må 

oppfylles for å gi melding om forsikringstilfellet.  
Forsikringstakeren må fremvise dokumentasjon på at den sikrede har fått 
forsikringsbeviset samt opplysninger om eventuelle avtaleendringer av 
betydning for sikrede enkeltpersoner (låntakere) og deres forsikring.  
Hvis avtalens vilkår skal endres, må forsikringstakeren varsle de sikrede om 
dette skriftlig minst TO (2) MÅNEDER før datoen for endringen. I realiteten 
varsler selskapet forsikringstakeren skriftlig om slike endringer minst FIRE (4) 

MÅNEDER før datoen for endringen. 
Hvis en sikret ønsker ytterligere informasjon om klausulene eller vilkårene i 
avtalen, blant annet ved avtaleinngåelsen eller melding om forsikringstilfellet, 

kan han eller hun sende forespørselen til sin lokale Axa-kontakt for 
gjennomgang: 

AXA France Vie and Axa France Iard 
c/o Svea Finans NUF 
P.B 6601 Etterstad 

0667 Oslo 
 Tlf.: 21 54 23 60 

E-post: direkte@sveafinans.no 

Forutsatt at medlemskap til forsikringsavtalen innvilges basert på fjernsalg, 
skal forsikringstaker på vegne av selskapet sørge for at selskapet oppfyller 
sine informasjonsforpliktelser, enten på nett eller på et fysisk medium, samt 
distribuere angrerettsskjemaer i overensstemmelse med den norske 
angrerettloven LOV-2014-06-20-27. Forsikringstaker skal på vegne av 
selskapet motta og effektuere forespørsler om oppsigelse fra kunder i 
overensstemmelse med den norske angrerettloven. 

Datasikkerhet 
Personopplysninger og annen informasjon om sikrede og sikredes forsikring, 
behandles og oppbevares av AXA France til kontrollformål, risikovalg, 
behandling, krav og forebygging av svindel. 
Når sikrede tegner denne forsikringen, aksepterer sikrede slik bruk av sine 
personopplysninger og annen informasjon, samt at de gjøres kjent for og 
videresendes til:  
(i) SVEA FINANS NUF i forbindelse med eventuelle rettigheter og 

forpliktelser for selskapet i egenskap av forsikringstaker av denne 
forsikringen.  

(ii) SveNord Försäkring i forbindelse med eventuelle rettigheter og 
forpliktelser for selskapet i egenskap av megler av denne forsikringen.  

(iii) Andre reassuranseselskaper, andre finansielle enheter eller selskaper i 
sammenheng med denne forsikringen eller i forbindelse med den. 

(iv) Administratoren i sammenheng med dens forpliktelser etter denne 
forsikringen. 

(v) Finanstilsynet eller andre reguleringsmyndigheter. 
(vi) Alle andre jurisdiksjoner eller administrative myndigheter i den grad 

dette kreves, i sammenheng med tvister som springer ut av eller er i 
forbindelse med denne forsikringen. 

Ingen informasjon om sikredes personopplysninger sendes utenfor EU. 
Etter fransk lov av 6. januar 1978 endret i 2004 har sikrede rett til å få gratis 
tilgang til all informasjonen om seg, og få en kopi ved skriftlig henvendelse 
sendt til AXA France Vie og AXA France IARD, c/o Svea Finans NUF, 
direkte@sveafinans.no, P.B 6601 Etterstad, 0667 Oslo, Norge. Sikrede har 
også rett til å sende krav direkte til AXA France Vie og AXA France IARD om at 
opplysningene skal rettes (hvis de er feil), utfylles eller klargjøres (hvis de er 
ufullstendige eller uklare) eller slettes (hvis disse opplysningene ikke kunne 
lovlig innhentes eller hvis sikrede har rettmessig grunn til å motsette seg at 
sikredes opplysninger behandles).  
Sikrede kan også kontakte den behandlingsansvarlige for personopplysninger 
på denne adressen:  

AXA France Vie and Axa France Iard 
c/o Svea Finans NUF 

Data Protection Officer 
P.B 6601 Etterstad 

0667 Oslo 
 Tlf.: 21 54 23 60 

E-post: direkte@sveafinans.no 
Sikredes opplysninger vil ikke brukes til reklame- eller handelsformål. 

3. Klager  
Klager vedrørende denne forsikringen skal sendes til: 

AXA FRANCE VIE AND AXA FRANCE IARD 
c/o SVEA FINANS NUF 

P.B 6601 Etterstad 
0667 Oslo 

 Tlf.: 21 54 23 60 
E-post: direkte@sveafinans.no 

Den sikrede må oppgi hvilken forsikringsavtale forespørselen gjelder. Hvis den 
sikrede ikke er fornøyd med avgjørelsen, kan saken bringes inn for en nemnd :  

Finansklagenemnda, 
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, Norge 

Telefon 23 13 19 60, 
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Faks 23 13 19 70. 

Etter FAL § 20-1 kan alle tvister bringes inn for Finansklagenemnda. Det 
ovenstående begrenser ikke den sikredes rett til behandling for alminnelige 
domstoler. 

4. Tilsynsmyndighet 
Selskapet kontrolleres av: 

autorite de contrôle prudentiel et de résolution  
61 Rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 

FRANKRIKE 

5. Generelle vilkår 
Denne forsikringen er en ren risikoforsikring, og det utbetales intet beløp ved 
slutten av forsikringsperioden. Utover det som står i disse vilkårene, har 
sikrede ikke rett til å overdra polisen eller bruke den som pantesikkerhet. 

6. Konsekvenser når oppllysningsplikten er forsømt 
Den som forsettlig oppgir feil informasjon til selskapet i forbindelse med 
tegningen av forsikringen eller erstatningskrav, mister ethvert erstatningskrav 
mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme 
hendelse, og selskapet kan si opp forsikringsavtalen det har med medlemmet 
og/eller den sikrede etter FAL § 13-2, 13-3 og 18-1. 

7. Oppsigelse av forsikringen i forsikringstiden 
Selskapet kan si opp forsikringen: 

a) Med FJORTEN (14) DAGERS varsel når medlemmet og/eller sikrede har 
oppgitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om risikoen og/eller 
det ikke bare er lite å legge medlemmet og/eller sikrede til last etter 
FAL § 13-3 og FAL § 4-3 ,  

b) med øyeblikkelig virkning ved svikaktig opptreden etter FAL § 13-3 og 
FAL § 4-3,  

c) med ETT (1) UKES varsel ved svindel i forbindelse med et erstatningskrav 
etter FAL § 18-1, 

d) med TO (2) MÅNEDERS varsel etter et forsikringstilfelle hvis medlemmet 
og/eller sikrede har forsettlig fremkalt forsikringstilfellet eller 
erstatningsstatistikken viser betydelig variasjon fra det normale etter 
FAL § 12-4.  

Medlemmet kan si opp forsikringen med ETT (1) MÅNEDS skriftlig varsel. 
Oppsigelsen trer i kraft fra dagen før det første premieforfallet etter 
varselperioden jf. FAL § 12-3 tredje ledd. 

DEL III – AKSEPT 

8. Forsikringens omfang 
Avtalen dekker: lån gitt av forsikringstakeren til sine kunder.  
Maksimal forsikringssum er ETT HUNDRE TUSEN NORSKE KRONER (NOK 100 000) per 
finansiering, med en maksimal varighet per sikret kunde på TOLV (12) MÅNEDER. 

9. Aksept av forsikring 
9.1. Kvalifisering 

Den individuelle låntakeren (se klausul ”Forsikringens omfang”) må være 
over 18 år og under SEKSTIFEM (65) ÅR på tidspunktet for søknaden. 
De opptrer: 

- Enten i sitt eget navn  
Forsikrede enkeltpersoner (selvstendige eller ansatte) må være fast 
bosatt i Norge og medlem av den norske folketrygden etter ”Lov om 
folketrygd” av 28.02.1997 kap. 2. 

9.2. Forsikretbeløp 
I tråd med klausulen “Forsikringens omfang” er den maksimale 
forsikringssummen ETT HUNDRE TUSEN NORSKE KRONER (NOK 100 000). 
Denne summen fastsettes basert på: 

- Lånebeløpet ved lån i samsvar med klausulen ”Selskapets totale 
ansvar”. 

10. Formaliteter for aksept 
Enkeltkunden (låntakeren) må fylle ut søknadsformalitetene, særlig – men 
ikke begrenset til – erklæringen om helse og ansettelsesforhold for å bli 
medlem av den kollektive forsikringsavtalen inngått mellom partene og 
dermed oppnå forsikring på vilkårene i denne avtalen. Søknaden kan enten 
fylles ut på søknadsskjemaer i papir eller på nett (fjernsalg). Ved søknader via 
fjernsalg brukes en e-signatur som er personlig for enkeltkunden. 
Hvis en søker ikke kan bekrefte eller samtykke i  erklæringen om god helse, 
avvises søknaden.  
Forsikringstaker fører et register over de sikrede på vegne av selskapet. 

11. Startdato for forsikringen og ikrafttredelsesdato for dekningen 
Sikrede dekkes i finansieringsperioden med forbehold om klausulen 
”Dekningens opphør”. 
Forsikringen starter, med forbehold om at premien betales på forfall, på 
startdatoen for finansieringsavtalen. 

Hvis ansvaret ikke har begynt å løpe ETT HUNDRE OG ÅTTI (180)  DAGER etter 
datoen da søknaden om medlemskap ble undertegnet, må søkerne fylle ut de 
relevante formalitetene på nytt. 
DEKNING FOR DØD vil tre i kraft på Startdatoen for FORSIKRINGEN. 
DEKNING FOR UFRIVILLIG ARBEIDSLEDIGHET vil tre i kraft ved slutten av en 
ventetid på ETT HUNDRE OG FEMTI (150) DAGER fra STARTDATOEN FOR 
FORSIKRINGEN.  
DEKNING FOR MIDLERTIDIG TOTAL UFØRHE og SYKEHUSINNLEGGELSE vil tre i 
kraft ved slutten av en ventetid på TRETTI (30)  DAGER fra STARTDATOEN FOR 
FORSIKRINGEN.  

12. Dekningens begunstigede 
12.1. Alminnelig Prinsipp 

Dekning vil gjelde i samsvar med nedbetalingsplanen avtalt mellom Svea 
finans NUF og låntaker. Det er enighet om at ingen misligholdte (sen 
betaling) avdrag og/eller renteutgifter er dekket. 

13.  Forsikringens begunstigede 
Ved utbetaling av ethvert beløp som følge av DØD, MIDLERTIDIG FULL 
UFØRHET, INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS ELLER UFRIVILLIG ARBEIDSLEDIGHET 
som dekkes av avtalen, er det forsikringstakeren som er den begunstigede.  

14. Selskapets totale ansvar 
Det maksimale beløpet som selskapet utbetaler for én sikret, er begrenset til 
ETT HUNDRE  TUSEN NORSKE KRONER (NOK  100 000)  uansett antall finansieringer 
dekket av denne avtalen og andre forsikringer tegnet av forsikringstakeren 
med AXA France.  

15. Erstatningskrav  
Sikrede skal sende erstatningskrav til selskapet så snart som mulig. 
Etter FAL § 18-5 mister enhver som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til 
erstatning, denne retten dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ETT 

(1) ÅR fra forsikringstilfellet. 
I tillegg til virkningen av den juridiske begrensningen ovenfor, skal hendelser 
som fører til krav meldt over TOLV (12)   MÅNEDER etter hendelsen skjedde, 
betraktes som skjedd på dagen meldingen fant sted. Imidlertid gjelder ingen 
karenstid. 
Krav skal sendes til selskapet på adressen nedenfor: 

AXA France Via and AXA France Iard 
c/o Svea Finans NUF  
P.B 6601 Etterstad 

0667 Oslo 
 Tlf.: 21 54 23 60 

E-post: direkte@sveafinans.no 

16. Erstatningsoppgjør 
16.1. Dokumentasjon ved erstatningskrav 
Følgende dokumentasjon må innleveres til selskapet for vurdering av alle 
utbetalinger: 
• Ved sikredes død 

- Sikredes dødsattest 
- Betalings-/tilbakebetalingsplanen godkjent av 

forsikringstakeren på dødsdatoen 
- En legeattest utstedt av behandlende lege, der blant annet 

dødsårsaken(e) fremgår 
- En kopi av politirapporten, eventuelt. 

• Ved sikredes midlertidig full uførhet  
- En legeattest utstedt av den behandlende legen 
- En kopi av betalingstabellen godkjent av forsikringstakeren på 

datoen for arbeidsopphøret 
- Bekreftelse fra NAV om at sikrede har rett til å motta 

uføretrygd eller, alternativt, en attest fra arbeidsgiveren om 
at sikrede ikke er på arbeid på grunn av midlertidig full 
uførhet, samt startdatoen for denne midlertidige 
arbeidsuførheten. 

I perioden ytelsene utbetales, må følgende dokumentasjon innleveres: 
- Kopier av alle nye legeattester fra den behandlende legen om 

forlengelse av uførhetsperioden og/eller endringer i 
uførhetsgraden (hvis den er 100 % eller mindre) 

- Kopier av alle vedtak truffet av NAV om retten til 
tidsbegrenset eller varig uføretrygd etter perioden 
sykepengene blir utbetalt 

- Kopi av dokumentert utbetaling av trygdeytelser betalt av 
NAV inkludert den årlige utskriften sendt en gang i året. 

• Ved sikredes sykehusinnleggelse 
- Dokumentasjon av årsaken til sykehusinnleggelse, herunder 

eksempelvis dokumentasjon av ulykke (f.eks. politirapport) 
med dato for ulykken 
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- En legeattest fra behandlende lege med årsaken for 
sykehusinnleggelsen 

- Innleggelsesrapporten fra sykehuset med dato for innleggelse 
og utskrivning 

I perioden erstatningen utbetales, må følgende dokumentasjon sendes: 
- Kopier av alle nye legeattester fra behandlende lege om 

forlengelse av innleggelsesperioden 
• Ved sikredes ufrivillige arbeidsledighet 

- En kopi av betalingsplanen godkjent av forsikringstakeren på 
datoen for arbeidsopphøret 

- Bekreftelse fra arbeidsgiveren på at sikrede har blitt sagt opp 
fra sin stilling, årsak til oppsigelsen, samt dato for opphør av 
arbeidsforholdet 

- Bekreftelse fra NAV om at sikrede er arbeidssøkende og 
mottar dagpenger 

I perioden ytelsene utbetales, må følgende dokumentasjon innleveres: 
- Kopier av alle bekreftelser/lønnslipper som dokumenterer 

utbetaling av dagpenger fra NAV 
Alle endringer i sikredes helsetilstand og enhver forlengelse godkjent av den 
behandlende legen, må meldes til selskapet uten ugrunnet opphold 
sammen med dokumentasjon på dette, ellers anses sikrede som friskmeldt 
ved utløpet av uførheten eller sykehusinnleggelsen dokumentert av 
legeattestene/sykemeldingene som tidligere ble sendt. 
Selskapet kan holde tilbake erstatning så lenge sikrede ikke har fremlagt 
dokumentasjon på endringen i uførheten eller sykehusinnleggelsen. 
UANSETT DEKNING, FORBEHOLDER SELSKAPET SEG RETTEN TIL Å KREVE YTTERLIGERE 

DOKUMENTASJON DERSOM DET MENER DET ER HENSIKTSMESSIG FOR Å VURDERE SAKEN. 

16.2. Kontroller  
Sikrede gjøres oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom 
vedtakene til selskapet angående klagen, og vedtakene til 
trygdeorganisasjonene om samme sak.  
Selskapet forbeholder seg retten til å oppnevne en lege for å undersøke 
sikredes helsetilstand til enhver tid. Gjennomføringen av denne medisinske 
vurderingen fører muligens til opphevelse/utsettelse av ethvert oppgjør. 
Kostnadene for denne legeundersøkelsen belastes Forsikringsgiver. 
Ved uenighet mellom sikredes lege og selskapets lege angående 
uførhetstilstanden, kan partene bli enige om å velge en tredje lege som 
oppnevnes av de to partenes leger hvis partene ikke blir enige om valget. 
Sikrede og selskapet betaler halvparten av kostnadene i forbindelse med 
denne prosessen. Betalingen av ytelsene eller kapital holdes tilbake inntil 
datoen for denne avgjørelsen.  

16.3. Slutt pÅ utbetaling av mÅnedlige ytelser 
Betalingen av ytelsene stopper:  
- Ved slutten av den maksimale erstatningsperioden TOLV (12) 

MÅNEDER  
- I opptil TRETTISEKS (36) MÅNEDER i perioden finansieringen varer 
- Ved det normale eller førtidige utløpet av den forsikrede 

finansieringen 
- På tidspunktet for mislighold av lånet  
- På tidspunktet for gjenopptakelse av en yrkesaktivitet, selv delvis 
- På tidspunktet for pensjonsavgang, inkludert uførepensjon eller på 

tidspunktet for uttak av pensjon eller førtidspensjon i samsvar med 
lovgivningen eller avtaler om disse ordningene eller enhver annen 
tilsvarende ordning 

- På datoen for betaling av erstatningsinntekt pga. opphør av 
utbetaling av dagpenger 

- Tidspunktet sikrede ikke lenger er innlagt eller ikke kan fremlegge 
dokumentasjon på sykehusinnleggelse 

- Tidspunktet sikrede ikke lenger er medlem av den kollektive 
forsikringen 

Og senest 31. desember samme år som den sikrede fyller SEKSTIFEM (65) ÅR. 

17. Dekningens opphør 
Dekningen opphører for hver sikrede: 

- På den endelige tilbakebetalingsdatoen 
- Ved full tilbakebetaling eller førtidig innbetaling av den forsikrede 

finansieringen 
- Ved oppsigelse av forsikringen i henhold til klausul «Oppsigelse av 

forsikringen i forsikringstiden» 
- Hvis betalingen av premiene opphører, i samsvar med FAL § 19-6 

annet ledd 
og senest:  

- 31. desember samme år som den sikrede fyller SEKSTIFEM (65)  ÅR 
 

 

18. Endringer i lover og regler 
Sikrede bindes ikke av endringer som ikke er uttrykkelig akseptert av sikrede, 
og som er foreslått av selskapet angående definisjonen av den forsikrede 
risikoen og forsikringens vilkår. 
Skulle det gjøres endringer i denne forsikringsavtalen som et resultat av et 
lov- eller regelvedtak etter arbeidsmiljøloven, kan selskapet avbryte eller 
endre avtalen. Selskapet må da varsle forsikringstaker i rekommandert brev 
TO (2) MÅNEDER før endringen trer i kraft. Forsikringstaker vil informere de 
sikrede i brev jf. klausulen ”Informasjon til sikrede”. 
De sikrede får da muligheten til å si opp sitt medlemskap. 

DEL IV – DØD 

19. Ytelser 
Hvis sikrede dør før siste dagen i året han eller hun fyller SEKSTIFEM (65)  ÅR, 
tilsvarer summen som utbetales for hans/hennes lån, den utestående 
kapitalen på dødsdagen. 
Hvis en terminbetaling forfaller på dødsdagen, regnes denne 
terminbetalingen som forfalt før dødstidspunktet. Derfor dekkes ikke 
terminbetalingen av forsikringen. 
Alle forfalte terminbeløp, forsinkelsesrenter eller gebyrer som ikke er betalt 
på dødsdatoen, vil under ingen omstendigheter dekkes av forsikringen.  

20. Begrensninger 
Selskapet dekker alle dødsrisikoer, uansett årsak, unntatt:  
- Selvmord, sykdom eller ulykker som har blitt forsettlig fremkalt av den 

sikrede, eller som stammer fra selvmordsforsøk eller selvlemlesting 
eller behandlingsnekt. 

- Konsekvensen av flystyrt med mindre sikrede er passasjer, medlem av 
besetningen eller pilot om bord på et fly som har fått utstedt 
flydyktighetsbevis, og er ført av en pilot med gyldig sertifikat. 

- Konsekvensen av flyoppvisninger, konkurranser, rekordsettinger, 
forsøk, raid, flyvninger i prototyper, flyvninger på flyvende vinger, 
flyvninger i ultralette luftfartøy, akrobatiske flyvninger, testflyvninger, 
fallskjermhopp eller paraseiling. 

- Ulykker eller sykdom fremkalt av sikredes inntak av alkoholdholdige 
drikker, målt av mengden alkohol i blodet tilsvarende eller høyere enn 
promillen angitt i vegtrafikkloven av 18. juni nr. 4. 1965. 

- Ulykker eller sykdom fremkalt av sikredes bruk av narkotika eller 
medisinske stoffer med mindre de er foreskrevet av en lege for 
behandling av annet enn narkomani eller stoffavhengighet. 

- Slåsskamper der sikrede aktivt har deltatt, unntatt i tilfeller av 
selvforsvar, utøvelse av plikten til å yte øyeblikkelig hjelp eller 
yrkesplikt. 

- Konsekvensene av en borgerkrig eller krig mellom nasjoner, opprør, 
opptøyer, angrep eller en terroristhandling uansett hvor denne 
hendelsen finner sted og uansett hvem motstanderne er, så lenge 
sikrede deltar aktivt i den 

- Ulykker forårsaket av endringer eller omfordeling av energi i et atom, 
som er naturlige eller forårsaket av en akselerering av atompartikler 
(atomspalting og -fusjon, radioaktive isotoper, akseleratorer, røntgen 
osv.) 

- Ulykker forårsaket av kjøring av et kjøretøy eller motordrevet fartøy 
hvis sikrede mangler påkrevet sertifikat, med mindre sikrede kjører 
med utløpt sertifikat, men så lenge sikrede oppfyller alle krav til 
fornyelse på tidspunktet for ulykken. 

- Sykdommer eller ulykker som har blitt vurdert for første gang før 
søknaden om medlemskap, og sykdommer eller ulykker som følger av 
forverringen av en uførhet som oppsto før søknaden. 

DEL V – MIDLERTIDIG FULL UFØRHET 
Gjelder forsikrede personer under SEKSTIFEM (65) ÅR som på tidspunktet for 
hendelsen som fører til kravet, har en betalt yrkesaktivitet i Norge, og som er 
fast bosatt i Norge, eller enhver sikret som har en norsk arbeidsavtale regulert 
av norsk lov der pliktene til arbeidstakeren skal utføres i Norge. 

21. Definisjor 
Enhver sikret som, etter sykdom eller skade, ikke er i stand til å utføre sitt 
arbeid – dokumentert av en legeerklæring – og som av helsemessige årsaker 
er forhindret i å være i yrkesaktivitet, anses som arbeidsufør etter denne 
avtalen forutsatt at sikrede på tidspunktet for arbeidsopphøret har en betalt 
yrkesaktivitet i Norge og at han eller hun har rett til uføretrygd fra NAV. 
Den første dagen med arbeidsopphør må inntreffe etter 
ikrafttredelsesdatoenfor dekningen. 

21.1. Karenstid 
Karenstiden er satt til TRETTI (30) SAMMENHENGENDE DAGER med full 
arbeidsuførhet regnet fra første dag med arbeidsopphør. 

21.2. Ventetid 
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Ventetiden skal bety perioden rett etter ikrafttredelsesdatoen for 
forsikringen da den sikrede ikke er dekket av denne forsikringen. 
Selskapet skal ikke være ansvarlig for betaling av ytelser for MIDLERTIDIG 
FULL UFØRHET på grunn av et krav som oppstår i ventetiden på TRETTI (30)  

DAGER. 

22. Begrensninger 
Selskapet dekker alle risikoer forbundet med midlertidig full uførhet som 
springer ut av sykdom eller skade, etter vilkårene fastsatt i klausulen 
”begrensninger” i avsnittet om Død.  
Følgende begrensninger gjelder: 
- Uførhet som følge av depresjon eller kronisk tretthetssyndrom eller 

fibromyalgi eller en psykiatrisk, nevropsykiatrisk eller mental tilstand, 
med mindre sykehusinnleggelse på over FEMTEN (15) SAMMENHENGENDE 

DAGER har vært nødvendig i forbindelse med denne 
arbeidsudyktigheten, eller hvis sikrede har blitt satt under vergemål 
etter en rettsavgjørelse 

- Uførhet som følge av skiveutglidning eller et problem med ryggraden 
eller nerveroten: Ryggsmerter, lumbago, isjias, lårsmerter, nevralgi, 
nakke- og skuldersmerter, skiveutglidning, generelle ryggproblemer, 
kink i nakken eller halebenet, med mindre dette problemet krever 
kirurgisk inngrep i uførhetsperioden. 

- Graviditet, spontanabort eller abort og komplikasjoner som følge av 
disse hendelsene 

- Ethvert kirurgisk inngrep (inkludert kosmetisk kirurgi og lignende) som 
ikke er medisinsk nødvendig for å bevare eller opprettholde sikredes 
livskvalitet, og som utføres kun etter forespørsel fra sikrede. 

23. Ytelser 

23.1. Størrelsen på ytelsen  
For den sikrede som er godkjent ufør, utbetaler selskapet en månedlig 
ytelse til forsikringstakeren etter utløpet av karenstiden på TRETTI (30) 

SAMMENHENGENDE DAGER med arbeidsuførhet, og begrenset etter paragrafen 
"Begrensning av ytelsene".  
- Dekning vil gjelde i samsvar med nedbetalingsplanen avtalt mellom 

Svea Finans NUF og lånekunden.  
Ytelsen beregnes fra den 31. dagen med fullt og sammenhengende 
arbeidsopphør.  For beregningen av ytelsen anses hver måned å ha TRETTI  

(30) DAGER, og ytelsen for hver dag med tapt arbeid tilsvarer ÉN TRETTIENDEDEL 

(1/30) av verdien av terminbeløpet. 

23.2. Begrensning av ytelsene 
Følgende tas ikke med i beregningen:  
- Endringer i terminbetalinger som ikke står i avtalen mellom Svea 

Finans NUF og låntaker, eller som inntreffer under SEKS (6) MÅNEDER 
før arbeidsopphøret eller i løpet av arbeidsuførheten. 

- Forsinkede terminbetalinger, gebyrer eller forsinkelsesrenter påkrevd 
av avtaleparten. 

Den maksimale ytelsen utbetalt av selskapet, er satt til NI TUSEN NORSKE 

KRONER (NOK 9 000)  PER MÅNED og per sikret, uansett antall 
finansieringer dekket etter denne avtalen. 
Sikrede skal ikke betale forsikringspremien i uførhetsperioden. 

23.3. gjenopptakelse av arbeid 
Hvis en sikret gjenopptar arbeidet, og får et tilbakeslag på grunn av samme 
sykdom, eller får samme skade innen TO (2) MÅNEDER, anses betalingen av 
ytelsene for å ha blitt avbrutt i løpet av perioden da sikrede gjenopptok 
arbeidet. 
Et tilbakefall som derimot skjer over TO (2) MÅNEDER etter gjenopptakelsen 
av arbeidet, anses som et ytterligere arbeidsopphør, og vil føre til en ny 
karenstid. 

DEL VI – INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS 
Denne forsikringen gjelder kun deltidsarbeidende, dvs. de som arbeider under 
TJUETO (22) TIMER i uken og har en arbeidsavtale, eller er selvstendig 
næringsdrivende. 
Krav i forbindelse med sykehusinnleggelse vil ikke utbetales samtidig som det 
utbetales krav tilknyttet full uførhet.  

24. Definisjoner 
Sykehusinnleggelse skal bety et opphold i et offentlig eller privat sykehus eller 
pleieinstitusjon i over SJU (7) SAMMENHENGENDE DAGER etter en ulykke eller 
sykdom diagnostisert av medisinske fagpersoner, og som det opprettes en 
offisiell sykejournal for. 
Det offentlige eller private sykehuset eller pleieinstitusjonen må oppfylle de 
lovmessige kravene til medisinske institusjoner i landet de ligger i, og 
hovedvirksomheten må være å gi medisinsk assistanse og behandling til 
innlagte pasienter.  Sykehuset eller pleieinstitusjonen må ha det nødvendige 
utstyret for å stille diagnoser og utføre kirurgiske operasjoner, og ha 
medisinsk bemanning på fulltid.  Sykehuset/institusjonen må føre et 

medisinsk register med journaler for sine pasienter som sikredes lege kan ha 
tilgang til. 
Innleggelsesperioder som ikke er atskilt med over ETT HUNDRE OG ÅTTI (180) 

DAGER sammenhengende arbeid, anses for å tilhøre samme 
innleggelsesperiode. 

24.1. Karenstid  
Karenstiden er satt til SJU (7)  SAMMENHENGENDE DAGER innleggelse regnet fra 
første dag sikrede innlegges på et sykehus eller pleieinstitusjon. Selskapet 
betaler ytelser fra  ÅTTE (8) DAG. 

25. Begrensninger 
- Uførhet som følge av depresjon eller kronisk tretthetssyndrom eller 

fibromyalgi eller en psykiatrisk, nevropsykiatrisk eller mental tilstand, 
med mindre sykehusinnleggelse på over FEMTEN (15)  

SAMMENHENGENDE DAGER har vært nødvendig i forbindelse med denne 
arbeidsudyktigheten, eller hvis sikrede har blitt satt under vergemål 
etter en rettsavgjørelse 

- Uførhet som følge av skiveutglidning eller et problem med ryggraden 
eller nerveroten: Ryggsmerter, lumbago, isjias, lårsmerter, nevralgi, 
nakke- og skuldersmerter, skiveutglidning, generelle ryggproblemer, 
kink i nakken eller halebenet, med mindre dette problemet krever 
kirurgisk inngrep i uførhetsperioden. 

- Graviditet, spontanabort eller abort og komplikasjoner som følge av 
disse hendelsene. 

- Ethvert kirurgisk inngrep (inkludert kosmetisk kirurgi og lignende) 
som ikke er medisinsk nødvendig for å bevare eller opprettholde 
sikredes livskvalitet, og som utføres kun etter forespørsel fra sikrede. 

- Profesjonell idrettsutøvelse. 
- Innleggelse i følgende institusjoner dekkes ikke av denne 

forsikringen: 
• hvilehjem/pleiehjem/rehabiliteringssenter/aldershjem/tilfluktsst

ed 
• kurbad, hospits, kliniske tjenester eller psykiatrisk sykehus, 

medisinske trenings- og rehabiliteringssentre, aldersavdelinger 
• helseinstitusjoner 
• hjemmepleie. 

26. Ytelser 

26.1. Størrelsen på ytelsen 
For den sikrede som er godkjent innlagt, utbetaler selskapet en månedlig 
ytelse til forsikringstakeren etter utløpet av karenstiden på SJU (7) 

SAMMENHENGENDE DAGER etter sikredes innleggelse på et sykehus eller 
pleieinstitusjon, og begrenset etter klausulen “Begrensning av ytelsene”. 

26.2. Begrensning av ytelsene 
Maksimal månedlig ytelse som utbetales med denne forsikringen, er NI 

TUSEN NORSKE KRONER (NOK 9 000) PER SIKRET. 

DEL VII – UFRIVILLIG ARBEIDSLEDIGHET 
• Denne forsikringen gjelder kun fulltidsarbeidende, dvs. de som i henhold 

til arbeidsavtale arbeider minst TJUE (20) TIMER i uken. 
• Sikrede må ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver i minst SEKS (6) 

MÅNEDER før det utbetales ytelser med denne forsikringen. 

27. Definisjoner 
Arbeidsledighet skal bety opphør av sikredes arbeidsavtale og rett til 
ledighetstrygd fra NAV. Selskapet plikter ikke å betale forsikringsytelser hvis 
sikrede av en eller annen grunn ikke har rett til eller slutter å motta 
ledighetstrygd fra NAV. 
Ufrivillig arbeidsledighet av årsakene nedenfor dekkes ikke av forsikringen: 
- Sikredes oppsigelse av arbeidsavtalen 
- Sikredes vesentlige mislighold av arbeidsavtalen, uaktsomhet, 

urederlighet eller svik 
Perioder med arbeidsledighet som ikke er atskilt med over ETT HUNDRE OG ÅTTI 

(180) DAGER SAMMENHENGENDE ARBEID, anses for å tilhøre samme periode med 
arbeidsledighet. 

27.1. Karenstid 
Karenstiden er satt til TRETTI (30) SAMMENHENGENDE DAGER ufrivillig 
arbeidsledighet. 

27.2. Ventetid 
Ventetiden skal bety perioden rett etter ikrafttredelsesdatoen for 
forsikringen da den sikrede ikke er dekket av denne forsikringen. 
Selskapet plikter ikke å betale ytelser for ufrivillig arbeidsledighet som 
skyldes et krav som oppstår i løpet av ventetiden på ETT HUNDRE OG FEMTI 

(150) DAGER.  
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28. Begrensninger 
Selskapet dekker alle risikoer for Ufrivillig arbeidsledighet, uansett grunn, 
unntatt: 
- Sesongarbeid eller kjent overtallighet 
- Hvis sikrede ikke er helt arbeidsledig, eller tar strø- og vikarjobber 
- Opphør av arbeidsavtale eller varsel om opphør av arbeidsavtale som 

var kjent eller som sikrede burde ha visst om på tidspunktet 
forsikringen ble innvilget 

- Arbeidsledighet på grunn av naturlig utløp av en tidsbegrenset 
arbeidsavtale 

- Frivillig oppsigelse pga. overtallighet 
- Hvis den forsikrede ikke lenger er kvalifisert til å motta 

arbeidsledighetstrygd 
- Arbeidsledighet som følge av oppsigelse eller avskjed grunnet 

sikredes eget mislighold 
- Streiker eller ulovlige handlinger 
- Førtidspensjon  
- Hvis sikrede er selvstendig næringsdrivende 

29. Ytelser 
Det betales ikke ytelser i løpet av karenstiden. Perioder med arbeidsledighet 
som ikke er atskilt med over ETT HUNDRE OG ÅTTI (180)  DAGER SAMMENHENGENDE 
arbeid, anses for å tilhøre samme periode med arbeidsledighet.  

29.1. Størrelsen på ytelsen  
For den sikrede som er godkjent arbeidsledig, utbetaler selskapet en 
månedlig ytelse til forsikringstakeren etter utløpet av karenstiden på TRETTI 

(30) SAMMENHENGENDE DAGER med arbeidsledighet, og begrenset etter 
klausulen "Begrensninger av ytelsene":  
- dekkes etter tilbakebetalingsplanen avtalt mellom Svea fians NUF og 

låntaker  
Ytelsen beregnes fra den 31. dagen med fullt og sammenhengende 
arbeidsopphør.  For beregningen av ytelsen anses hver måned å ha TRETTI 

(30)  DAGER, og ytelsen for hver dag med arbeidsledighet tilsvarer ÉN 

TRETTIENDEDEL (1/30) av verdien av terminbeløpet. 

29.2. Begrensning av ytelsene 
Hvis sikrede fortsatt er arbeidsledig pga. ufrivillig arbeidsledighet etter 
startdatoen, utbetales det en maksimal månedlig ytelse med denne 
forsikringen på NI TUSEN NORSKE KRONER (NOK 9 000) PER SIKRET. 

DEL VIII– PRIS PÅ FORSIKRINGEN 
30. Pris på sikredes forsikringspremie 
Premier må betales på forfallsdagen for forsikringen. 
Prisen på premiene er fastsatt per sikret som en bestemt prosent av: 
- det månedlige terminbeløpet som skal betales i henhold til 

låneavtalen.  
- eller, hvis det gjelder leasing, en bestemt prosent av den månedlige 

leasingprisen som skal betales i samsvar med den opprinnelige 
tilbakebetalingstabellen og begrenset til selskapets forpliktelse. 

Hvis en sikret slutter å betale premien, opphører forsikringen å gjelde i 
henhold til klausulene i FAL.  
Den månedlige premiesatsen er 7,40 % av det månedlige terminbeløpet. 
 

 


