
VILKÅR LIVSFORSIKRING

Gjelder fra 1.januar 2023

1. Hvilke vilkår som gjelder

I tillegg til disse vilkår gjelder de Generelle vilkårene for avtalen.

2. Erstatning ved død

Forsikringen gir rett til utbetaling av en engangssum på det avtalte beløpet dersom forsikrede dør i for-
sikringstiden. Den som fremmer krav skal gi Frende de opplysninger og dokumenter som vi trenger for å 
kunne ta stilling til kravet, og utbetale forsikringssummen.

Dersom forsikringseier ikke har begunstiget noen til å motta forsikringsutbetalingen, som nevnt under 
generelle vilkår punkt 3, gjelder følgende: Hvis forsikrede er identisk med forsikringseier vil forsikrings-
summen utbetales til ektefelle, subsidiært til arvinger etter lov eller testament. Dersom forsikringseier 
ikke er identisk med forsikrede, utbetales forsikringssummen til forsikringseier.

Forsikringssummen utbetales likevel ikke til ektefelle hvis det før dødsfallet var avsagt dom for eller gitt 
bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

3. Opphør som følge av alder

Dekningen livsforsikring opphører senest 31.12 det år forsikrede fyller 80 år.

4. Begrensninger i Frendes ansvar ved dødsfall

a) Generelle vilkår punkt 7; ”Krig, terror, radioaktivitet og andre særlig farlige hendelser” gjelder for 
dekningen livsforsikring.

b) Frende er ikke erstatningspliktig dersom den forsikrede har tatt sitt liv før forsikringen har vært i kraft 
i ett år. Frende er likevel erstatningspliktig dersom forsikringsavtalen ble inngått uten tanke på selvmord.

5. Forbehold om tilpasning av prisen

Prisen på forsikring er blant annet avhengig av forsikredes utdanning. Dersom forsikrede endrer yrke, 
plikter den forsikrede å melde fra om dette til Frende. Yrke og utdanning kan oppdateres på Min side på 
frende.no. Melding må være gitt senest innen tre måneder etter at endringen fant sted. Dersom forsikre-
de unnlater å melde fra om slike endringer, og forsømmelsen fører til at prisen ikke blir forhøyet, kan 
Frende kreve at vårt ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir nedsatt forholdsmessig, jf. forsikrings-
avtaleloven paragraf 13-7.
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