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Hva dekker forsikringen? 

Økonomisk hjelp dersom du skulle bli alvorlig 
syk av disse sykdommene: 

Hjerteinfarkt 

Gjennomført åpen hjerteoperasjon 

Hjerneslag 

Sinusvenetrombose 

Alvorlig kreftsykdom 

Svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg 

Multippel Sklerose (MS) 

Alvorlig systemisk bindevevssykdom 

Organtransplantasjon 

Nyresvikt 

Parkinsons sykdom før fylte 60 år 

Alzheimers sykdom før fylte 60 år 

Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) 

Progressiv bulbærparese  

Primær lateralsclerose  

Progressiv spinal muskelatrofi (SMA)  

Blindhet 

Døvhet 

Tverrsnittlammelse 

Tap av ben eller arm  

Alvorlig brannskade 

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henviser vi til 
forsikringsbeviset og -vilkårene for avtalen.  

Hva slags forsikring er dette? 

Forsikringen Alvorlig Sykdom omfatter rett til utbetaling til den forsikrede som har fått stilt endelig diagnose og som 
må gjennom omfattende behandling eller rehabilitering, og/eller får varige mén som følge av sykdommene som er 
spesifisert under «Hva dekker forsikringen». Utbetalingen vil gi deg et større økonomisk spillerom i en ellers 
krevende tid, for eksempel til å sikre at du kan bli boende under sykdomsforløpet. Utbetalingen kan også finansiere 
ulønnet permisjon slik at familien kan være sammen i sykdomsperioden, ekstra pleie og avlastning, eller behandling 
som ikke dekkes av Folketrygden. 

 Hva dekker forsikringen ikke? 

Sykdommer som ikke er nevnt under «Hva 
dekker forsikringen?» dekkes ikke. 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for 
diagnose/operasjon/ventelisteoppføring som 
er en følge av sykdom som har vist tegn eller 
symptomer før det er gått tre måneder etter 
at forsikringen trådte i kraft. 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved 
alvorlig sykdom som Nordea Liv har reservert 
seg mot i forsikringsbeviset. 

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for 
diagnose/operasjon/ventelisteoppfølging 
som er en følge av sykdom som er grovt 
uaktsomt fremkalt eller forverret. 

Alvorlig Sykdom 

Dokument med opplysninger om forsikringen 

Selskap: Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Produkt: Alvorlig Sykdom 

Er det noen begrensninger i 
forsikringen?  

! Opplysningene du gir i egenerklæringen kan
føre til reservasjoner, eller i noen tilfeller
avslag på forsikringen.

! Det kan ligge begrensninger på hver sykdom
eller skade ut fra alvorlighetsgrad eller
omfang. 
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Hvilke forpliktelser har jeg?  

 Gi Nordea Liv korrekt informasjon ved etablering av forsikringen. 
 Røyking har betydning for prisen på forsikringen. Røyker du daglig, eller begynner på et 

senere tidspunkt, må du informere oss om dette. 
 Blir du alvorlig syk og har fått diagnose, skal du melde fra om dette uten ubegrunnet 

opphold.  
 Når du melder krav om utbetaling, må du gi Nordea Liv de opplysninger og dokumenter som 

er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet. 

 

 

Når og hvordan betaler jeg?  

Etter forsikringen er etablert, blir den første betalingen trukket fra kontoen din. Deretter betaler 
du forsikringen periodevis med AvtaleGiro. 

 

 

Når starter og slutter forsikringen?  

Forsikringen trer i kraft når søknaden er mottatt av Nordea Liv og avtale om betaling er signert. 
Du er midlertidig forsikret frem til helsevurderingen er ferdig. Da trer forsikringen endelig i kraft, 
og du vil motta forsikringsbevis og vilkår for avtalen. 

 

 

Hvordan avslutter jeg forsikringen?  

Du sier opp forsikringen ved å logge deg inn på dine sider på nordealiv.no. Der går du inn på 
avtalen din og velger å avslutte denne. 

 

 

Hvor gjelder forsikringen?  

 
Forsikringen gjelder i hele verden. 

 

 

 

 

 

 

 




