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1. Generelle vilkår for Skadeforsikring og 
Personforsikring  
 
1.1 Forsikringsavtalen

1.1.1 Hvilke lover og regler som gjelder 

For forsikringsavtalen gjelder lov av 16.juni 1989 
om forsikringsavtaler (FAL) med forskrifter, og andre 
bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov.

For forsikringsavtalen gjelder norsk rett. All 
kommunikasjon skjer på norsk.

Behandling av personopplysninger er underlagt både norsk 
og svensk personvernlovgivning

1.1.2 Hvilke forsikringsvilkår som gjelder

For forsikringsavtalen gjelder disse generelle 
forsikringsvilkårene og vilkår for den enkelte 
forsikringsdekning. Teksten i forsikringsbeviset gjelder 
foran forsikringsvilkårene. Teksten i spesielle vilkår 
gjelder foran de generelle vilkårene. Forsikringsbeviset 
og forsikringsvilkårene gjelder foran fravikelige 
lovbestemmelser.

1.1.3 Forsikringsgiver og forsikringsformidler  

Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring 
AB. Selskapets filial i Norge er BNP Paribas Cardif 
Skadeforsikring NUF Selskapet er underlagt tilsyn av 
Finansinspeksjonen i Sverige og Finanstilsynet i Norge.

Forsikringsformidler er Nordea Bank Abp, Filial i Norge.

BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF er medlem av 
norsk garantiordning for skadeforsikring.

BNP Paribas Cardif forbeholder seg rett til å overdra 
avtalene til et annet forsikringsselskap.

1.1.4 Hvem kan søke om forsikring

En forsikring kan avtales for personer som:

• er fylt 18, men ikke fylt 62 år,

• er Helt arbeidsfør* og ikke har vært sykemeldt i mer 
enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 
dagene,

• ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade,

• er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minst 
16 timer i uken som arbeidstaker i minst seks 

• sammenhengende måneder umiddelbart før kjøp av for-
sikringen,

I tillegg skal ikke personens arbeidsgiver, før inntreden i 
forsikringsordningen:

• ha gitt personen personlig varsel eller betinget varsel 
om arbeidsledighet eller permittering, eller

• ha gitt skriftlig eller muntlig informasjon om mulig ned-
bemanning/permittering

Er det gitt skriftlig eller muntlig informasjon 
(pressemelding, allmøte, avdelingsmøte, informasjonsskriv 
e.l.) som informerer om mulig nedbemanning/permittering 
i selskapet og som er allment kjent i selskapet, kan ikke 
forsikring tegnes.

*Den som kan utføre en 100 prosent stilling uten 
innskrenkning. Det betyr at man ikke kan ha en 
helsetilstand som er til hinder for å kunne jobbe i en 100 % 
stilling selv om sitt vanlige arbeid er en deltidsstilling.

Forsikrede skal ved tegning og i forsikringstiden ha fast 
adresse i Norge og være medlem av norsk Folketrygd. 
Forsikringen gjelder ikke dersom Forsikrede bosetter seg i 
utlandet med mindre særskilt avtale er inngått.

Forsikrede kan tegne kun en forsikring. Forsikringen består 
av flere forsikringsdekninger.

Er dere to personer som er solidarisk ansvarlige for ett lån 
kan dere tegne hver deres forsikring på maksimalt 50% av 
lånet.

1.1.5 Adresseforandringer

Ved melding til Forsikrede er brev til den oppgitte adresse 
alltid tilstrekkelig. Tilsvarende gjelder for e-postadresse. 

Forsikrede har selv et ansvar for at selskapet har korrekte 
adresser til enhver tid. Meldinger fra selskapet til sist 
kjente adresse (vanlig post og e-post) er alltid tilstrekkelig.

1.2 Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og 
konsekvenser av uriktige opplysninger

1.2.1 Forsikredes plikt til å gi opplysninger om risikoen

Forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets 
spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger 

Vilkår Individuell Betalingsforsikring

Nordea Bank Abp, Filial i Norge > 01-08-2018



2

Vilkår Betalingsforsikring  1. august  2018NORN.V.L   -   130311 V.1.4   -   180820

om særlige forhold som han eller hun må forstå er av 
vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen, se 
bestemmelsene i FAL § 4-1 for Skadeforsikring og §§ 13-1, 
13-1a, 13-1b, 13-1c for Personforsikringene.

1.2.2 Konsekvensene av å gi uriktige opplysninger

Ved uriktige og/eller mangelfulle opplysninger kan 
selskapets ansvar falle bort. Videre kan forsikringen og 
alle andre forsikringer Forsikrede har med selskapet, sies 
opp i samsvar med bestemmelsene i FAL kapittel 4 for 
Skadeforsikring og kapittel 13 for Personforsikringene.

Påløpt forsikringspremie returneres ikke.

1.3 Spesielle begrensninger i selskapets ansvar

1.3.1 Fremkallelse av forsikringstilfellet

Har den Forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet 
og/eller forverret skaden når den er oppstått, er selskapet 
ikke ansvarlig. Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt 
forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller 
falle bort.  Se FAL § 4-9, § 13-8 og § 13-9. 

1.3.2 Ved samtidige forsikringstilfeller 

Erstatning kan kun utbetales fra ett av alternativene 
samtidig. Så snart vilkårene for å motta erstatning under 
ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger 
under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet 
motta erstatningsutbetalinger under et annet alternativ 
dersom vilkårene for dette foreligger.

1.3.3 Reiser i krigsfarlige strøk

Selskapet er uten ansvar hvis Forsikrede i løpet av de to 
første årene etter at forsikringen sist trådte i kraft, tar 
opphold eller reiser utenfor Norge i områder hvor det 
foregår krigshandlinger, og et forsikringstilfelle inntrer som 
følge av dette.

1.3.4 Deltakelse i krig 

Selskapet er uten ansvar hvis et forsikringstilfelle 
inntreffer som følge av at Forsikrede deltar i krig (væpnet 
eller krigslignende politiske uroligheter) som Norge ikke 
er med, med mindre deltakelsen er beordret av norske 
myndigheter. 

Hvis Norge kommer i krig, kan myndighetene bestemme at 
ytelser etter forsikringsavtalen bare skal utbetales delvis. 

1.3.5 Alkoholmisbruk etc., jordskjelv, radioaktivitet, 
terrorhandlinger, etc.

Selskapet svarer ikke for forsikringstilfeller som direkte 
eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng 
med:

• Misbruk av alkohol, legemidler, sovemidler eller nar-
kotiske stoffer (så fremt dette ikke er foreskrevet av en 
autorisert lege for annen behandling enn stoffavhengig-
het),

• Jordskjelv eller vulkanske utbrudd, 

• Giftig radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap 
ved kjerneladede sprenglegemer,  

• Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebr-
ennstoff eller radioaktivt avfall,

• Deltakelse i krigslignende handlinger, opprør eller lig-
nende forstyrrelser av den offentlige orden, eller

• Deltakelse i terrorhandlinger. 

1.4 Ikrafttredelse

1.4.1 Ansvarstiden

Selskapets ansvar begynner å løpe når Forsikrede eller 
selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har 
stilt, forutsatt at Avtalegrunnlaget for øvrig er iverksatt. 
Forsikringens startdato fremgår av forsikringsbeviset.

1.4.2 Særbestemmelse for den første tiden etter tegning

For alle forsikringer har selskapet tatt forbehold om at de 
ikke svarer for forsikringstilfeller som starter med visse 
hendelser eller viser symptomer innen en viss tid etter 
tegning av forsikringen. 

Dette forbeholdet og periodens lengde fremgår av de 
spesielle vilkårene for den enkelte forsikring.

1.5 Forsikringssum

Valgt forsikringssum kan tilsvare terminbeløpet på 
lånetidspunktet rundet opp til nærmeste forsikringssum. 
Forsikrede kan alltid velge en lavere forsikringssum 
enn terminbeløpet. Valgt forsikringssum vil fremgå av 
forsikringsbeviset.

Forsikringssummen kan etter søknad fra Forsikrede økes i 
forsikringstiden. Det påløper ny Karensperiode for den økte 
forsikringssummen.

Forsikrede kan ved skriftlig melding til forsikringsselskapet 
redusere forsikringssummen. 

Forsikringsselskapet kan redusere forsikringssummen 
ved vesentlig endring av forsikringsrisikoen i forhold til 
premien.

1.6 Premiebetaling – varsling og inkasso 

Premien vil bli varslet på den måten og med det intervall 
som er avtalt for forsikringen. 

Dersom premien ikke er betalt ved utløpet av denne 
betalingsfristen, vil det bli sendt et 2.gangsvarsel. Dersom 
premien heller ikke betales etter dette varslet, opphører 
forsikringen.

For ytterligere regler, regler om uforutsette hindringer og 
betaling etter 2.gangsfristens utløp, vises til FAL § 5-2 og 
§ 14-2. og § 14-3. Forfalt ubetalt premie kan bli inndrevet 
ved inkasso.

Forsikrede skal betale premie også i de periodene selskapet 
betaler erstatning i henhold til forsikringsavtalen.
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1.7 Fornyelse og endring

1.7.1 Fornyelse 

Med mindre annet er avtalt, gjelder forsikringen for en tid 
av et år om gangen. Forsikringen fornyes automatisk årlig 
hvis ikke forsikringen sies opp. Ved fornyelse sendes det 
ikke ut nytt forsikringsbevis, med mindre det er foretatt 
endringer. 

1.7.2 Endring av avtalen, forsikringsvilkår, priser, etc. 

Forsikrede kan når som helst redusere forsikringssummen, 
eller si opp avtalen. Forsikringsgiver har rett til å endre 
forsikringsvilkår og premie herunder forsikringssummen, 
risikopriser og gebyrer ved fornyelse av forsikringen. 
Forsikrede vil bli informert om en slik endring minst én 
måned før endring av vilkår og premie trer i kraft.

Selskapet kan også endre forsikringsvilkår, innenfor de til 
enhver tid gjeldende regler fastsatt av myndighetene. 

1.8 Erstatningsoppgjør

Krav om erstatning skal fremsettes på skjema for 
skademelding. Skjemaet skal uten ugrunnet opphold etter 
at forsikringstilfellet er inntruffet, sendes til BNP Paribas 
Cardif, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo.

Skjema for skademelding kan fås ved å kontakte 
forsikringsformidler eller BNP Paribas Cardif på 
telefon 23 23 75 25. Ved krav om erstatning må 
skademeldingsskjema og alle etterspurte vedlegg sendes 
inn for at BNP Paribas Cardif skal kunne behandle saken.

En forutsetning for at BNP Paribas Cardif skal kunne 
gjøre en korrekt og fullstendig skadebehandling, er at 
BNP Paribas Cardif får tilgang til de opplysninger som 
er nødvendig for å kunne vurdere kravet. Om Forsikrede 
ikke oppgir disse opplysningene og heller ikke innvilger 
en fullmakt til BNP Paribas Cardif for at selskapet kan 
innhente disse opplysningene, kan kravet om erstatning 
avslås på grunnlag av at BNP Paribas Cardif ikke kan 
vurdere kravet.  

1.9 Opplysningsplikt ved krav om utbetaling og 
konsekvenser av uriktige opplysninger

1.9.1 Opplysningsplikt og dokumentasjon ved oppgjør

Er forsikringstilfellet inntruffet, skal enhver som mener å 
ha et krav mot selskapet, uten ugrunnet opphold, melde 
fra til selskapet om det.  

Den som vil melde krav til selskapet, skal gi selskapet de 
opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for ham 
eller henne, og som selskapet trenger for å ta stilling til 
kravet og utbetale erstatning. 

Forsikringsutbetalingen vil kunne avhenge av at 
kravstilleren gir selskapet de nødvendige fullmakter til å 
innhente opplysninger for å kunne ta standpunkt til kravet 
og utbetale erstatningen. 

Se detaljer i de spesielle vilkårene for de enkelte 
forsikringsdekningene.

1.9.2 Konsekvensene av å gi uriktige opplysninger

Den som ved skadeoppgjør gir uriktige og/eller 
ufullstendige opplysninger, som han eller hun vet eller må 
forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller 
hun ikke har krav på, kan miste ethvert erstatningskrav 
mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i 
anledning samme hending, i samsvar med FAL § 8-1 og § 
18-1.  

I et slikt tilfelle kan selskapet si opp enhver 
forsikringsavtale det har med vedkommende med en ukes 
varsel. 

Dersom BNP Paribas Cardif har utbetalt erstatning som 
følge av at Forsikrede har gitt uriktige opplysninger, kan 
BNP Paribas Cardif kreve tilbakebetalt utbetalt beløp samt 
foreta rettslige skritt.

1.10 Renteplikt ved oppgjør

Selskapet skal svare forsinkelsesrenter av erstatningen 
når det er gått mer enn 2 måneder etter at melding om 
forsikringstilfellet ble sendt til selskapet. Forsømmer 
den berettigede å gi opplysninger eller skaffe til 
veie dokumenter som er nødvendige for å ta stilling 
til erstatningskravet, kan han eller hun ikke kreve 
forsinkelsesrenter for den tid som går tapt ved dette. Det 
samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser 
fullt eller delvis oppgjør. For øvrig gjelder bestemmelsene i 
FAL § 8-4 og 18-4.

BNP Paribas Cardif svarer ikke for økonomisk tap 
som oppstår som følge av at erstatningen forsinkes 
på grunn av politiske uroligheter, lovendringer, 
myndighetsbestemmelser eller konflikter i arbeidslivet. 
Dette gjelder også om BNP Paribas Cardif selv er involvert 
i en arbeidsmarkedskonflikt. 

1.11 Foreldelse

Krav på forsikringssum foreldes etter 3 eller 10 år, i 
samsvar med FAL § 8-6 og § 18-6.

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er 
utløpt, foreldes vanligvis tidligst 6 måneder etter at den 
berettigede har fått særskilt melding om at foreldelse vil 
bli påberopt.

Enkelte dekninger har dessuten en meldefrist på 1 år 
ra den berettigede fikk kunnskap om de forhold som 
begrunner kravet, samt en frist på 6 måneder til å foreta 
rettslige skritt. Dette er spesifisert i forsikringsbeviset for 
den enkelte dekning. 
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1.12 Opphør

Forsikringen opphører: 

• Ved Forsikredes død

• Ved utgangen av den dagen Forsikrede fyller 65 år 

• Ved manglende premiebetaling, 

• Ved totalt 36 månedlige utbetalinger

I tillegg gjelder opphørsregler inntatt i de spesielle 
vilkårene.

1.13 Oppsigelse i forsikringstiden

1.13.1 Forsikredes rett til oppsigelse

Forsikrede har 30 dagers angrerett etter mottatt 
forsikringsbevis. Du kan bruke angreretten ved å 
sende angrerettskjema till BNP Paribas Cardif. Du 
finner angrerettskjema på www.bnpparibascardif.no/
nordea. Forsikrede kan til enhver tid si opp forsikringen. 
En oppsigelse må være skriftlig. Forsikringen løper 
til utgangen av oppsigelsesmåneden. Premie for 
oppsigelsesmåneden må betales.

1.13.2 Selskapets rett til oppsigelse

Selskapet kan si opp forsikringen: 

• med øyeblikkelig virkning, 
 - hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger 
om risikoen, jf. FAL § 4-3 eller § 13-3,

• med en ukes varsel, 

 - hvis det foreligger svik i forbindelse med 
skadeoppgjøret, jf. FAL § 8-1 eller § 18-1 

• med 14 dagers varsel, 
 - hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om risikoen, jf. FAL § 4-3 eller § 13-3

• med minst 2 måneders varsel, jf. FAL § 3-7 eller § 12-4, 
hvis det er rimelig og

 - forsikrede har fremkalt - eller medvirket til å 
fremkalle forsikringstilfellet forsettlig, eller

 - skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, eller 

 - forsikrede gjentatte ganger har misligholdt 
betalingsfristene, eller 

 - forsikrede, eller noen som kan identifiseres med 
denne, har fremsatt trusler mot ansatte i selskapet, 
eller,

 - forsikrede har begått straffbare forhold mot BNP 
Paribas Cardif

1.14 Gjenkjøpsverdi 

Forsikringen har ingen gjenkjøpsverdi og kan verken gis 
eller brukes av andre. Forsikrede har ikke rett til å overdra, 
pantsette eller på annen måte disponere rettighetene etter 
forsikringen. 

1.15 Skatt 

Erstatning fra forsikringen anses å erstatte løpende 
skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter 
skatteloven § 5-10. Ytelsene vil derfor bli innberettet til 
skattemyndighetene. 

1.16 Lovvalg og verneting

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den 
utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27.november 
1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen 
avtale.

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk 
domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler 
i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale.

1.17 Klagemuligheter, herunder frist for å foreta 
rettslige skritt

Den som ikke er fornøyd med BNP Paribas Cardifs 
avgjørelse i spørsmål som angår forsikringen kan, begjære 
ny behandling hos saksbehandler eller skadenemden, eller 
ved misnøye med service henvende seg til klagenemnden 
hos BNP Paribas Cardif. En eventuell tvist kan også 
bringes inn for Forsikringsklagenemnda i Oslo, etter FAL 
§ 20-1, eller tvisten kan bringes inn for alminnelig norsk 
domstolsbehandling.

Har BNP Paribas Cardif avslått et krav om erstatning helt 
eller delvis, mistes retten til erstatning med unntak av 
dekningen Midlertidig arbeidsuførhet og dekningen for 
dødsfall, dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling 
krevd innen seks måneder etter at Forsikrede skriftlig fikk 
melding om avslaget, jf. Fal § 8-5 og § 18-5.

Er ikke krav om erstatning allerede bortfalt som følge 
av fristen for å gi melding om forsikringstilfellet og for å 
foreta rettslig skritt, foreldes kravet etter FAL § 8-6 og § 
18-6.

1.18 Behandling av personopplysninger 

For informasjon om hvordan vi behandler dine 
personopplysninger, se vedlegg til disse vilkår eller  
www.bnpparibascardif.no/personopplysninger.

2 Spesielle vilkår for Midlertidig 
arbeidsuførhet
2.1 Forsikringens omfang og begrensninger

2.1.1 Hva forsikringen omfatter

Dekningen Midlertidig arbeidsuførhet gir løpende 
utbetalinger hvis Forsikrede i forsikringstiden blir 100 % 
arbeidsufør som følge av skade, lyte eller sykdom. 

For forsikringen gjelder en egenandelsperiode på 30 dager. 
Det betyr at det ikke betales erstatning for de første 30 
dagene av arbeidsuførhetsperioden. 
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2.1.2 Begrensninger - Karensperiode

Selskapets ansvar omfatter ikke:

• Midlertidig arbeidsuførhet som er en følge av sykdom/
lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller 
symptom innen 60 dager etter tegning av forsikringen.

2.1.3 Generelle begrensninger 

Erstatning utbetales ikke ved Midlertidig arbeidsuførhet 
som er:

• forårsaket av psykiske lidelser (som depresjon, utbrent-
het eller andre lignende psykiske lidelser), såfremt ikke 
lidelsen bekreftes og behandles regelmessig av psykia-
ter eller psykolog, 

• forårsaket av rygg- og/eller nakkeplager eller annen 
sammenhengende tilstand som gjennom objektive un-
dersøkelser ikke kan påvises (magnetisk resonanstomo-
grafi, datatomografi, røntgen eller tilsvarende), 

• forårsaket av selvvalgte kirurgiske inngrep, kosmetiske 
kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke 
er medisinsk nødvendig, eller forårsaket av selvpåførte 
skader på kroppen.

Se i tillegg begrensningene i de generelle vilkårene. 

2.2 Avbrudd i erstatningsperiode

Ved Midlertidig arbeidsuførhet kan Forsikrede ved 
3 tilfeller totalt per skadetilfelle foreta avbrudd i 
erstatningsperioden for å arbeide heltid eller deltid, og 
deretter gjenoppta den tidligere erstatningsperioden ved 
neste skadetilfelle.

Gjenværende erstatningstid kan benyttes ved 
neste erstatningsperiode dersom avbruddet i 
erstatningsperioden har en kortere varighet enn 180 dager. 

Forsikrede må før avbruddet påbegynnes, informere 
BNP Paribas Cardif om dette. Ved opphør av avbruddet 
utbetales erstatning i henhold til vilkårene for den 
tid som gjenstår av erstatningsperioden, likevel slik 
at erstatningsperioden sammenlagt både før og etter 
avbruddet utgjør maksimalt 12 måneder ved Midlertidig 
arbeidsuførhet.

2.3 Venteperiode mellom forsikringstilfeller  

Hvis Forsikrede har mottatt erstatning, må Forsikrede, 
for å få rett til ny erstatning ha vært Helt arbeidsfør og 
ha vært Fast ansatt eller Selvstendig næringsdrivende i 
minst 180 dager sammenhengende etter avslutning av den 
tidligere erstatningsperioden.

2.4 Forsikringssum og utbetaling 

Etter egenandelsperiodens utløp (fra dag 31 
i arbeidsuførheten) utbetales erstatningen. 
Forsikringssummen beregnes per dag og utgjør 1/30 
av valgt forsikringssum i maksimalt 12 måneder per 
skadetilfelle. 

Maksimalt antall månedlige erstatninger i 
forsikringsperioden er 36 måneder totalt for alle dekninger.

Erstatningen endres ikke i erstatningsperioden. 
Erstatningen utbetales etterskuddsvis. Erstatningen som 
utbetales er alltid bruttobeløp før eventuell inntektsskatt.

Erstatningen utbetales i samsvar den forsikringsavtale 
som er inngått. Dette fremgår av forsikringsbeviset. 

Dersom Forsikrede har flere forsikringsdekninger, kan 
erstatning kun utbetales fra ett av alternativene samtidig. 
Se for øvrig de generelle vilkårene ved samtidige 
forsikringstilfeller.

2.5 Erstatningen utbetales ikke utover

• den dag Midlertidig arbeidsuførhet har opphørt

• den dag forsikringsavtalen er opphørt

• den dag maksimal erstatning er utbetalt 

2.6 Erstatningsoppgjør

For å vurdere erstatningen kan selskapet pålegge 
Forsikrede å la seg undersøke hos en utvalgt lege. 
Kostnader knyttet til en slik undersøkelse skal dekkes av 
BNP Paribas Cardif.

Forsikrede er også pliktig til å opplyse BNP Paribas Cardif 
dersom Forsikrede blir helt eller delvis friskmeldt.

Forsikrede skal fortløpende sende kopi av sykemeldingens 
del B. Dette er en forutsetning for videre erstatning.

Se i tillegg de generelle forsikringsvilkårene.

3 Spesielle vilkår for Ufrivillig 
arbeidsledighet
3.1 Forsikringens omfang og begrensninger

3.1.1 Hva forsikringen omfatter

Dekningen Ufrivillig arbeidsledighet gir løpende 
utbetalinger hvis forsikrede blir helt og ufrivillig 
arbeidsledig eller permittert i forsikringstiden. 

En forutsetning for erstatning er at forsikrede har 
registrert seg som arbeidsledig og mottar dagpenger uten 
reduksjoner fra NAV.

For forsikringen gjelder en egenandelsperiode på 
30 dager regnet fra Skadedato. Det betyr at det 
ikke betales erstatning for de første 30 dagene av 
arbeidsledighetsperioden. For Selvstendig næringsdrivende 
er egenandelsperioden 60 dager regnet fra Skadedato.

3.1.2 Begrensning – Karensperiode

Selskapets ansvar omfatter ikke Ufrivillig arbeidsledighet/
permittering dersom Forsikrede i løpet av 150 dager etter 
tegning av forsikringen;

• mottatt personlig eller betinget varsel, 
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• mottatt generelt varsel, på informasjonsmøte eller gjen-
nom informasjonsskriv der Forsikrede måtte forstå at 
hans stilling ville bli berørt, eller

• arbeidsgiver har avholdt drøftingsmøter om mas-
seoppsigelser eller permitteringer, i henhold til Ar-
beidsmiljøloven § 15-2, eller har sendt melding om 
masseoppsigelser/permitteringer til Arbeids- og vel-
ferdsetaten, i henhold til Arbeidsmarkedsloven § 8, og 
Forsikredes arbeidsledighet har sammenheng med disse 
møtene eller disse meldingene. 

3.1.3 Generelle begrensninger 

Selskapet er ikke ansvarlig for ufrivillig arbeidsledighet, 
hvor arbeidsgiver før tegning har avholdt drøftingsmøter 
om masseoppsigelser eller permitteringer, i henhold 
til Arbeidsmiljøloven § 15-2, eller har sendt melding 
om masseoppsigelser/permitteringer til Arbeids- og 
velferdsetaten, i henhold til Arbeidsmarkedsloven § 8, og 
Forsikredes arbeidsledighet har sammenheng med disse 
møtene eller disse meldingene.

Erstatning utbetales ikke ved ufrivillig arbeidsledighet hvis 
Forsikrede:

• mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse fra arbeids-
giver på grunn av arbeidstakers eget forhold,

• har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, 
sesongbetont eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets 
særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis,

• arbeidsledighet oppstår som følge av en stilling som 
opphører i samsvar med ansettelsesavtalen Forsikrede 
har inngått med arbeidsgiver. Eksempler kan være vika-
riater, sesongbetont arbeid og tidsbestemte oppdrag,

• er arbeidsledig på grunn av ulovlig streik hvor Forsik-
rede har deltatt eller lockout, 

• frivillig har godtatt arbeidsledighet, for eksempel ved 
egen oppsigelse av arbeidsforholdet. Forsikringen kan gi 
erstatning hvis arbeidsgiver tilbyr sluttpakker i forbin-
delse med masseoppsigelser.  Erstatning utbetales ikke i 
den perioden sluttpakken dekker,

• har bosatt seg i utlandet og ikke lenger er medlem av 
norsk folketrygd

Se i tillegg begrensningene i 1.3 i de generelle vilkårene.

3.1.4 Sikkerhetsforskrifter

Plikt til å søke nytt arbeid

Ved arbeidsledighet plikter Forsikrede å aktivt søke nytt 
arbeid.

Plikt til å akseptere relevant arbeid

Forsikrede er forpliktet til å akseptere annet arbeid 
av arbeidsgiveren som Forsikrede med rimelighet bør 
akseptere med hensyn til tidligere erfaring, kvalifikasjoner 
og arbeidets geografiske plassering.

3.1.5 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er 

fastsatt for å minne Forsikrede på hvilke plikter han har. 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte 
sikkerhetsforskrifter til enhver tid er overholdt. Har 
Forsikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, kan 
retten til erstatning helt eller delvis falle bort, jf. Fal § 4-8.

3.2 Venteperiode mellom forsikringstilfeller  

Hvis Forsikrede har mottatt erstatning, må Forsikrede, 
for å få rett til ny erstatning ha vært Helt arbeidsfør og 
ha vært Fast ansatt eller Selvstendig næringsdrivende i 
minst 180 dager sammenhengende etter avslutning av den 
tidligere erstatningsperioden.

3.3 Forsikringssum og utbetaling 

Etter egenandelsperiodens utløp (fra dag 31 
i arbeidsuførheten) utbetales erstatningen. 
Forsikringssummen beregnes per dag og utgjør 1/30 
av valgt forsikringssum i maksimalt 12 måneder per 
skadetilfelle.

Maksimalt antall månedlige erstatninger i 
forsikringsperioden er 36 måneder totalt for alle dekninger.

Erstatningen endres ikke i erstatningsperioden. 
Erstatningen utbetales etterskuddsvis. Erstatningen som 
utbetales er alltid bruttobeløp før eventuell inntektsskatt.

Erstatningen utbetales i samsvar den forsikringsavtale 
som er inngått. Dette fremgår av forsikringsbeviset. 

Dersom Forsikrede har flere forsikringsdekninger, kan 
erstatning kun utbetales fra ett av alternativene samtidig. 
Se for øvrig de generelle vilkårene ved samtidige 
forsikringstilfeller.

3.3.1 Erstatningen utbetales ikke utover

• den dag ufrivillig arbeidsledighet har opphørt

• den dag forsikringsavtalen er opphørt

• den dag maksimal erstatning er utbetalt 

3.3.2 Erstatningsoppgjør

Forsikrede skal fortløpende sende kopi av lønnsslipper 
om dagpenger fra NAV. Dette er en forutsetning for videre 
erstatning.

Forsikrede er pliktig til å opplyse forsikringsgiver når 
Forsikrede får nytt arbeid som arbeidstaker eller delta 
i annen inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet, 
herunder starter ny virksomhet som Selvstendig 
næringsdrivende. Forsikrede er også pliktig å opplyse 
forsikringsgiver dersom utbetaling fra NAV helt eller delvis 
opphører.

Se i tillegg de generelle forsikringsvilkårene

3.4 Spesielle frister

3.4.1 Frist for å gi melding om forsikringstilfelle

Selskapet er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke 
har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter 
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at vedkommende fikk kunnskap om det forhold som 
begrunner det, jf. bestemmelsen i FAL § 8-5.

3.4.2 Frist for å foreta rettslige skritt

Selskapet er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har 
anlagt sak eller krevd nemndbehandling innen seks 
måneder regnet fra den dag selskapet skriftlig har meddelt 
vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig 
minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen 
av at den oversittes, jf. bestemmelsen i FAL § 8-5.

4 Definisjoner
“Arbeidsledig”/”Permittert”: Forsikredes arbeidsforhold 
har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter 
utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens 
minstekrav eller at Forsikrede er helt permittert i 
henhold til gjeldende lovregler for permittering, for tiden 
permitteringslønnsloven av 6. mai 1986 nr. 22, og at 
Forsikrede er registrert ved NAV, har fått meldekort og 
mottar dagpenger, og ikke utfører sitt Vanlige arbeid, annet 
arbeid som arbeidstaker eller deltar i annen inntekts- og 
avkastningsgivende virksomhet. 

Som Selvstendig næringsdrivende betraktes du som 
Arbeidsledig når din selvstendige næringsvirksomhet 
er avviklet eller konkurs, du er registrert ved NAV som 
arbeidssøker, har fått meldekort og utfører ikke ditt Vanlige 
arbeid, annet arbeid som arbeidstaker eller deltar i annen 
inntekst- og avkastningsgivende virksomhet.

Forsikrede har anledning til å arbeide maksimalt 
20 prosent av Vanlig arbeidstid forut for Skadedato/
Varslingsdato og likevel motta erstatning under 
forsikringen. Det er en forutsetning at arbeidet utføres i 
annet arbeid enn Forsikredes Vanlige arbeid.

“Avtalegrunnlag“: For å kunne tegne forsikringen må 
Forsikrede ha boliglån i Nordea. Forsikringen opphører 
ikke om Forsikrede, etter forsikringens ikrafttredelse, ikke 
lenger har boliglån i Nordea. 

“Fast ansatt”: Fast ansettelse i minst 16 timers arbeid 
i uken som arbeidstaker. Arbeidstaker med tidsbestemt, 
tilfeldig-, og sesongbetont arbeid, eller om arbeidet er 
tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter 
eller på noe annet sett periodevis, er ikke omfattet. 

Ansatte med eierinteresser i et foretak omfattes av 
forsikringen når:

a) Det er minst én arbeidstaker uten eierinteresser 
i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som 
utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. 

b) Foretaket har personer som hver har en arbeidstid 
og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og 
som til sammen utfører arbeid som tilsvarer to årsverk.

“Forsikrede”: Den persons liv eller helse forsikringen 
knytter seg til. I disse vilkårene er også sikret betegnet 
som forsikret.

“Forsikringsgiver”: BNP Paribas Cardif Försäkring AB, 
org. nr. 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. 
Forsikringsgiver er underlagt tilsyn av Finansinspeksjonen 
i Sverge samt Finanstilsynet i Norge. 

Forsikringsgiver er representert i Norge gjennom deres 
norske filialer BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF, 
org nr. 992 001 720, Munkedamsveien 35, Postboks 140 
Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for de norske filialene 
er Dag Mevold.

”Forsikringsformidler”: Forsikringsformidler er Nordea 
Bank Abp, Filial i Norge, org nr. 920058817, Postboks 1166 
Sentrum, 0107 Oslo. Forsikringsformidler er underlagt 
tilsyn av Finanstilsynet i Norge.

”Helt arbeidsfør”: Den som kan utføre en 100 prosent 
stilling uten innskrenkning. Det betyr at du ikke kan ha 
en helsetilstand som er til hinder for å kunne jobbe i 
en 100 prosent stilling selv om ditt vanlige arbeid er en 
deltidsstilling

“Karensperiode“: Tidsperioden som må løpe fra tegning av 
forsikringen til Forsikrede er berettiget til å fremsette krav 
om erstatning. 

“Måned“: 30 dager.

“Midlertidig arbeidsuførhet”: Sykdom eller Ulykkesskade 
som inntreffer i løpet av forsikringsperioden og som fører 
til 100 % sykemelding og tap av arbeidsførhet, forutsatt:

• at denne uførheten fullstendig forhindrer Forsikrede 
fra å utføre sitt arbeid som Fast ansatt eller Selvsten-
dig næringsdrivende, i hvilket tilfelle den Selvstendig 
næringsdrivende - uansett om denne i egenskap av 
være Selvstendig næringsdrivende utfører et arbeid i 
mer eller mindre enn 16 timer i uken - ikke kan bistå, 
lede eller motta noen som helst betaling fra nærings-
virksomhet, 

• at Forsikrede ikke har annet inntektsbringende arbeid og

• at Forsikrede regelmessig og fortløpende behandles av 
en autorisert lege for den sykdom eller Ulykkesskade 
som forårsaket uførhetstilstanden. 

“Selvstendig næringsdrivende”: En person som arbeider 
minimum 16 timer per uke, men som ikke er registrert ved 
Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker og som: 

a) driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge 
og betaler forskuddsskatt av sin arbeidsinntekt og/
eller folketrygdavgift etter høy sats av denne etter 
Folketrygdloven § 23-3,

b) utøver sitt daglige virke som ett av følgende

• dagmamma 

• jordbruker/bonde 

• fisker,

c) er deltaker i en sammenslutning eller ansvarlig selskap, 
utøver kontroll over et foretak, eller
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d) arbeider i et foretak som på noe vis er forbundet (som 
angitt i skatteloven § 12-11) med noen som har kontroll 
over foretaket.

“Skadedato“:

• Ved Midlertidig arbeidsuførhet: er den dagen som er 
første dag med 100 % sykemelding.

• Ved Ufrivillig arbeidsledighet for Faste ansatte: er den 
dagen som NAV har godkjent som første dag med utbe-
talte dagpenger.

• Ved Ufrivillig arbeidsledighet for Selvstendig nærings-
drivende: er den dagen som er registrert ved Brøn-
nøysundregisteret som dato for avvikling/avregistrering 
av den selvstendige næringsvirksomheten eller dagen 
for kjennelse for konkursåpning.

“Ulykkesskade“: Ufrivillig skade på kroppen forårsaket 
av en plutselig og ytre begivenhet som inntreffer i 
forsikringstiden.

“Vanlig arbeid”: Det inntektsgivende arbeid som Fast 
ansatt eller Selvstendig næringsdrivende var beskjeftiget 
med umiddelbart forut for Skadedato definert i de spesielle 
vilkårene.

“Vanlig arbeidstid”: Den arbeidstiden NAV legger til 
grunn som vanlig arbeidstid etter folketrygdloven § 4-3 
jf. forskrift om dagpenger under arbeidsløshet kapittel 11. 
Vanlig arbeidstid kan maksimalt være 40 timer per uke.

“Varslingsdato“: Den tidligste av dato da Forsikredes 
arbeidsgiver varsler om permittering/at arbeidsforholdet 
vil opphøre, eller da Forsikrede mottar skriftlig oppsigelse.

5 Adresser
Forsikringsgiver, BNP Paribas Cardif, svensk skade- og 
livsforsikringsselskap, har filial i Norge: 
 
BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF,
Postboks 140 Sentrum,
0102 Oslo

Ved misnøye eller klager, vennligst merk brevet med 
”klage”. Telefonnummer: 23 23 75 25.

Selskapets adresse i Sverige er:

BNP Paribas Cardif 
Boks 24 110, 
SE 400 22 Gøteborg
Sverige 

Finansklagenemnda i Norge (FinKN), telefonnummer 
23 13 19 50: 
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen,
0212 Oslo. 


