Hvem er forsikret
Forsikringssum
Russ i Hallingdal, Rollag eller Nore og Uvdal som er påmeldt forsikringen
G=Folketrygdens grunnbeløp, for tiden kr 101.351
Erstatningene kan være avhengig av forsikringssum, alder, lønn, sivilstand
og invaliditets- og uføregrad, se Erstatningsregler.

Egenandel

Forsikringen er gyldig fra 01.04.2021 – 01.06.2021
Forsikringen dekker
Ulykke invaliditet
Engangsutbetaling til forsikrede ved varig
medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade
Behandlingsutgifter
Opphørsalder 20 år
Gjelder hele døgnet

1 000 000

Maks 50 000

500

Informasjonsplikt
Både forsikringstakeren og Gjensidige har informasjonsplikt overfor de forsikrede.
Forsikringstakeren skal
- formidle meldinger mellom de forsikrede og Gjensidige
- dele ut forsikringsbevis med vilkår til de forsikrede
- formidle brev om retten til å tegne fortsettelsesforsikring til forsikrede som trer ut av
forsikringen før nådd pensjonsalder, dersom
forsikringen inneholder dekninger der slikt tilbud skal gis
Ansvar for feil og forsømmelser
Dersom forsikringstaker forsømmer sine plikter iht. denne avtalen, kan dette medføre
erstatningsansvar overfor Gjensidige.
Medlemsbetingelser
Den enkelte arbeidstaker har ikke anledning til å reservere seg mot å være med i
forsikringen, dersom ikke annet er avtalt og angitt
i forsikringsbeviset.
Forsikringstakeren skal
- melde fra når antall forsikrede i forsikringstiden endres med 10 % eller mer
- melde fra når forsikrede endrer arbeid/yrke og dette har betydning for prisen
- føre register over de forsikrede. Registeret må inneholde de nødvendige opplysninger for å
kunne fastslå forsikringsdekningen.
Forsikringen for den enkelte arbeidstaker
- trer i kraft fra ansettelsesdato, se likevel eventuelle begrensinger vedrørende
arbeidsdyktighet og egenerklæring om helsen
- opphører ved sluttdato, ev. ved utløpet av den dag arbeidstakeren når opphørsalder

Classified: General Business

Betingelser for eventuell medforsikret ektefelle/samboer og barn er beskrevet under den
enkelte dekning.
Frist for å melde skade
For ulykkesforsikring, behandlingsforsikring og Alvorlig sykdom skal skade/krav meldes til
Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den
som har rett til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan
retten til erstatning falle bort.
Disposisjonsrett
Forsikringskravet kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet for
gjeld.
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