Livsforsikring
– økonomisk trygghet for deg og din familie ved dødsfall, alvorlig sykdom
og arbeidsuførhet
Forsikring av hus, båt og bil er for de fleste en selvfølge. Men hva med ditt og din families liv og
helse? Det er langt større sjanse for at man blir rammet av tidlig død, alvorlig sykdom eller
arbeidsuførhet, enn at huset brenner ned. Ved å etablere en Livsforsikring tar man aktivt ansvar
for å sikreseg og sin familie økonomisk hvis noe uforutsett skulle inntreffe.

Hva er Livsforsikring?
Livsforsikring gir en avtalt utbetaling hvis dødsfall,
alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet skulle ramme dere.
Livsforsikring består av dekningene Dødsfall, Alvorlig
Sykdom og Uførepensjon. Ut fra livssituasjon velger du
dekningene som passer dere.
Hvorfor etablere Livsforsikring?
Livsforsikring etableres først og fremst for å unngå en
vanskelig økonomisk situasjon ved dødsfall, alvorlig
sykdom eller arbeidsuførhet.

Livsforsikringens dekning Alvorlig Sykdom
Blir du alvorlig syk kan dette sette deg utenfor arbeidslivet
for en lengre periode. Dette kan bety økonomiske
bekymringer i en periode da du har mer enn nok med
å fokusere på å bli frisk. En utbetaling fra dekningen
Alvorlig Sykdom kan gjøre situasjonen enklere, gi deg
flere og raskere muligheter i forhold til medisinsk hjelp, og
finansiere rekonvalesens eller fritid for deg og nær familie.
•

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, og alvorlig brannskade.

Livsforsikringens dekning Dødsfall
Har du tenkt på at du kan bli nødt til å selge huset hvis
din ektefelle eller samboer dør? Dødsfallsdekningen er
spesielt viktig for alle med forsørgeransvar for å sikre at
de etterlatte ikke får økonomiske problemer i en ellers
vanskelig tid.
•
•

•
•

Dødsfallsdekningen utbetales når den forsikrede
dør i avtaleperioden. Dette gjelder, med visse
begrensninger, uansett dødsårsak.
Forsikringssummen utbetales som et skattefritt
engangsbeløp til den du måtte ønske.
Etterlater man seg ikke ektefelle, er separert,
eller ikke har begunstiget noen som mottager
av forsikringssummen, følger utbetalingen
arverekkefølgen etter lov eller testament.
Beløpet kan for eksempel benyttes til å nedbetale
boliglån eller til å utbetale særkullsbarn/arvinger ved
arveoppgjør.
Dødsfallsdekningen kan etableres for personer fra 18
til og med 67 år.

Avtalt forsikringssum utbetales som et skattefritt
engangsbeløp etter stilt diagnose av følgende
alvorligesykdommer: Hjerteinfarkt, gjennomført

•
•

Det er ingen krav til minste levetid etter stilt diagnose.
Kan etableres for personer fra 18 til og med 54 år.

Livsforsikringens dekninger ved arbeidsuførhet
Halvparten av oss kan komme til å forlate arbeidslivet som
uførepensjonister før vi fyller 67 år. Mange blir syke eller
kommer ut for en ulykke uten å bli helt arbeidsdyktige
igjen. Ved varig arbeidsuførhet kan inntekten bli halvert,
noe som betyr økonomiske utfordringer.
Uførepensjon (månedlige utbetalinger) kan bidra til
å opprettholde den levestandarden dere er vant eller
tilpasse seg en ny arbeidssituasjon.
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Uførepensjon
• Avtalt forsikringssum utbetales månedlig
dersom du er vurdert minst 50 % arbeidsufør i et
sammenhengende tidsrom på 12 måneder, og fortsatt
vurderes som arbeidsufør.
• Utbetalingen varer så lenge du er arbeidsufør (inntil
67 år).
• Uførepensjon kan etableres for personer fra 26 til og
med 54 år. Kunder med boliglån kan etablere denne
dekningen fra fylte 18 år.
• 20 prosent av årlig utbetalt uførepensjon regnes som
alminnelig skattepliktig inntekt. Dette tilsvarer en
skatt på 4,4 % etter dagens satser. Slik inntekt inngår
også i grunnlaget for trygdeavgift. Innbetalt beløp er
ikke fradragsberettiget.
Hva koster Livsforsikring?
Prisen for Livsforsikring er avhengig av alder. I tillegg har
yrke betydning for prisen på Uførepensjon. Prisen må
derfor beregnes individuelt. Endelig pris på forsikringen
fastsettes etter en vurdering av opplysningene i
egenerklæringen om helse.
• Etableringsgebyr kr 300
• Månedlig administrasjonskostnad kr 34
Ytterligere informasjon og spørsmål
Dette produktarket inneholder kun et utdrag av
produktreglene. Har du spørsmål eller behov for
ytterligere informasjon, kan du kontakte din rådgiver
eller Nordea Liv på nordea.no/liv.
Januar 2022
Nordea Liv

2

