Uføreforsikring Pluss
Dokument med informasjon om forsikringsproduktet
Selskap: Gjensidige Forsikring ASA

Produkt: PPUFP01

Se forsikringsbevis og vilkår for fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som
gjelder.

Hva omfatter forsikringen?
Utbetaling ved arbeidsuførhet.

Hva dekker forsikringen?
! Månedlig forskuddsutbetaling (inntil 1
% av avtalt forsikringssum) dersom
forsikrede er arbeidsufør og mottar
arbeidsavklaringspenger eller
uføretrygd
! Utbetaling av resten av
forsikringssummen hvis den
forsikrede har vært arbeidsufør
sammenhengende i minst to år og
uførheten er varig

#

#

#

Hva dekkes ikke av
forsikringen?
" Arbeidsuførhet som skyldes
helsemessige forhold (sykdom, lyte
eller mén) som Gjensidige har
reservert seg mot i avtalen – disse
kalles unntak

Er det noen begrensninger i
forsikringen?
#

#

#

Forsikrede må være bosatt i Norge
og medlem av norsk folketrygd ved
kjøp
For rett til utbetaling må forsikrede
være medlem av norsk folketrygd
sammenhengende når
arbeidsuførheten inntreffer og fram til
utbetaling
Forsikrede skal levere
helseerklæring. Opplysninger som gis
i helseerklæringen kan føre til at
Gjensidige setter unntak, eller i noen
tilfeller gir avslag på forsikringen

#

Forsikringen dekker ikke sykdommer
som har vist tegn, symptomer eller er
påvist innen de tre første månedene
etter at alle spørsmålene i
helseerklæringen er besvart, signert
og mottatt av Gjensidige
Fra kjøpet av forsikringen til helsen er
ferdig vurdert, har forsikrede kun en
midlertidig forsikring som ikke dekker
arbeidsuførhet som har sammenheng
med helsetilstanden på
søknadstidspunktet
Forsikringen gjelder bare ved
arbeidsuførhetsgrad lik eller over 50
%
Forskuddsutbetalingen er gradert i
forhold til uføregrad

Hvor gjelder forsikringen?
! Forsikringen gjelder i hele verden

Hvilke forpliktelser har jeg?
•
•
•

Forsikringstaker må kotrollere at opplysningene i forsikringsbeviset er korrekte
Dersom det skjer endringer som har betydning for forsikringsforholdet, må Gjensidige ha
beskjed så snart som mulig
Forsikringen må holdes i kraft gjennom betaling frem til forsikringssummen eventuelt er utbetalt

Når og hvordan betaler jeg?
Ulike betalingsformer kan avtales (AvtaleGiro, eFaktura, giro, betaling i Vipps).
Betalingsvarsel med betalingsfrist for forsikringen, blir utstedt sammen med
forsikringsdokumentene.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder normalt i ett år fra den dagen det er avtalt at den skal gjelde fra. Deretter blir
forsikringen automatisk fornyet for ett år av gangen.
Forsikringen gjelder maksimalt til forsikrede er 55 år.
Forsikringen opphører dersom forsikringssummen er utbetalt.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Forsikringstaker må selv gi beskjed til Gjensidge dersom forsikringen ikke skal gjelde lengre.

