
 
 

Forsikringsbevis for betalingsforsikring for bilfinansiering og forbrukslån 
Forsikringen består av følgende dokumenter: 

•  Dette forsikringsbeviset. 

•  Forsikringsvilkårene: Betalingsforsikring for bilfinansiering og forbrukslån medlånetaker av 1.1.2019 

•  Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler ("FAL") 

 

Forsikringstaker SpareBank1 Finans Østlandet AS 

Forsikret  

Medlemsskap i 
forsikringen 

Forsikringen kan omfatte medlånetaker når hovedlånetaker har kjøpt Betalingsforsikring for bilfinansiering 
og forbrukslån, forutsatt at vedkommende;  

a) er over 18 år men under 65 år, og på Forsikringens Startdato har fast bosted i Norge og er medlem av 
norsk folketrygd 

b) har lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kjøpe forsikringen, og bekrefter at han/hun: 

• ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning, og 
• ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og er ikke kjent med 

sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall 

Det er en forutsetning for gyldig avtale at spørsmålene er besvart fullstendig og riktig, slik at ovenstående 
opplysninger er korrekt. Hvis du har forsømt opplysningsplikten, slik at noen av foranstående opplysninger 
er feil, kan det medføre at forsikringsselskapets ansvar blir satt ned eller faller bort. Innbetalt premie vil 
ikke bli returnert.. 

Forsikringsytelser 

Dødsfall Utestående balanse på dødsdatoen, untatt eventuelle misligholdte avdrag og renter av slike. Avdrag og 
renter som forfaller på dødsdatoen og som ikke er betalt regnes ikke som misligholdt. Hvis du har en 
leasingavtale, dekkes de gjenstående leieterminer på leasingavtalen, maksimert til kr 15 000 per måned, 
hvis det er gjort avtale med pårørende om fortsatt bruk av kjøretøyet under den gjenværende 
avtaleperiode. Hvis det ikke gjøres slik avtale med pårørende, dekkes leieterminer for 6 måneder. 
Maksimal engangsytelse ved tap av liv er begrenset til kr 500.000 for forbrukslån og kr 750 000 for 
bilfinansiering.  

Sikrede Enhver erstatning iht en av forsikringsdekningene skal utbetales fra Forsikringsselskapet til 
Forsikringstaker for sletting av Utestående balanse, eller løpende betjening av Forsikredes Månedlige 
terminbeløp. Forsikringsselskapet utbetaler ikke eventuelle beløp ut over Utestående balanse.  

Pris Er inkludert i hovedlånetakers pris for Betalingsforsikring for bilfinansiering og forbrukslån 

Forsikringstiden Perioden fra Forsikringens startdato til Forsikringens opphørsdato. Forsikringens startdato er datoen da 
Forsikringstaker har registrert Innmeldingen, forutsatt at lånet er utbetalt eller leasingavtalen er aktiv, og 
med forbehold om at første premietermin betales, og Forsikringsselskapet har overtatt ansvaret i henhold 
til Forsikringsavtalen. Forsikringens opphørsdato er datoen da forsikringsdekningen opphører i henhold til 
Avsnitt 9 og 10 i forsikringsvilkårene 

Begrensninger i 
forsikringsselskapets 
ansvar 

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes: 

• Krig, kamphandling fra fremmed makt, fiendtlighet (enten det erklæres krig eller ikke), terrorisme, 
terrorhandling eller opprør. ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atomavfall som 
fremstilles ved forbrenning av kjernebrensel, eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige 
egenskaper til atominnretninger og/eller komponenter; 

• Skaden er et resultat av Forsikredes kriminelle eller ulovlige handlinger; 

• Enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk  

Forsikringsselskapet svarer ikke for dødsfall som følge av selvmord eller forsøk på selvmord som følge av 
sinnslidelse, jf. Fal § 13-8, 1.ledd. 

For øvrig er utbetalingen for samtlige dekninger begrenset av reglene i FAL § 13-8 og § 13-9 om forsettlig 
og uaktsom fremkalling av forsikringstilfelle, se også FAL § 4-9. 

Forsikringsselskap AmTrust International Underwriters DAC., 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland.Reg.nr. 169384. AmTrust 
International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland 

Skader meldes til Skadebehandler Crawford & Company, postboks 133, 1300 Sandvika. Telefon 67 55 25 00. E-post: 
company@crawco.no. 

mailto:company@crawco.no


 
 

Frist for å melde skade Ved skade skal Skadebehandler varsles uten ugrunnet opphold, jf. FAL §4-10 og §13-11. Retten til 
erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett - 1 år -  etter at Forsikrede har fått kunnskap 
om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL §8-5 og §18-5. 

Sikkerhetsforskrifter Ved ulykkesskade eller sykdom skal Forsikrede, uten ugrunnet opphold oppsøke lege og følge foreskrevet 
behandling. Forsikringsselskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved et forsikringstilfelle som er 
forårsaket av Forsikredes forsettlige eller grovt uaktsomme handling, eller andre vilkår eller krav som 
angitt i Forsikringsvilkårene eller Forsikringsbeviset. 

 
Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran Forsikringsvilkårene ved motstrid. Forsikringsbeviset og Forsikringsvilkårene gjelder foran 

lovbestemmelser som kan fravikes. Dersom det oppstår tvist mellom forsikrede og forsikringsselskapet, kan hver av partene kreve 

nemndbehandling i samsvar med FAL § 20-1. Klage kan rettes til: Finansklagenemnda, PB 53 Skøyen, 0212 Oslo, Tlf.: 23 13 90 60, epost: 

firmapost@finkn.no, Internett: www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda er uavhengig. 
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