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1 Avtale om Bedriftsgruppelivsforsikring i Frende Livsforsikring AS (Frende) 

 

1.1 Hvilke produkter avtalen kan omfatte 

En avtale om Bedriftsgruppelivsforsikring kan omfatte følgende produkter: 

• Dødsfallsforsikring 

• Uføreforsikring pluss 

• Uføreforsikring 

• Annen sykdom 
 
Det går frem av avtalen mellom forsikringstaker og Frende hvilke forsikringsprodukter som er avtalt.  
 
Forsikringen er en ettårig kollektiv forsikringsavtale. Avtalen har hovedforfall 1. januar hvert år, med 
mindre annet særskilt er avtalt. Ved hovedforfall fornyes avtalen med mindre forsikringstaker eller 
Frende har sagt opp avtalen. Ved fornyelsen kan Frende endre pris og vilkår for forsikringsavtalen.  
 
Ingen av forsikringene har gjenkjøps- eller fripoliseverdi.  
 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning denne ikke kommer i strid med lov av 
27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller at det er gjort annen avtale. 
 
1.2 Hvem som omfattes av avtalen 

Avtalen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller en eller flere nærmere angitte grupper av ansatte. 
Avtalen kan også omfatte de ansattes ektefeller eller samboere. Det går frem av avtalen mellom 
forsikringstaker og Frende hvilke ansatte som omfattes av Bedriftsgruppelivsforsikringen og om de 
ansattes ektefeller/samboere er medforsikret. 
 
Alle ansatte som er omfattet av forsikringen får et forsikringsbevis. Beviset beskriver hvilke 
forsikringer som gjelder for den ansatte som mottar beviset. En medforsikret ektefelle eller samboer 
får ikke forsikringsbevis. 
 
1.3 Forsikringsavtalen består av flere dokumenter 

Forsikringsavtalen består av følgende dokumenter: 

• Avtale om Bedriftsgruppelivsforsikring i Frende  

• Produktvilkårene  

• Generelle vilkår  
 
Ved motstrid skal avtaledokumentet og produktvilkårene gå foran de generelle forsikringsvilkårene. 
Avtaledokumentet går foran produktvilkårene og forsikringsbeviset går foran forsikringsvilkårene.  
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2 Definisjoner  

 

2.1 Forsikringstaker 

Forsikringstaker er den bedrift som har inngått forsikringsavtalen med Frende Livsforsikring AS 
(heretter Frende).  
 
2.2 Forsikrede  

Forsikrede er en ansatt som er omfattet av forsikringen. Den forsikrede omtales også som medlem av 
forsikringen eller hovedforsikrede. 
 
2.3 Medforsikrede 

Dersom forsikredes ektefelle/samboer også omfattes av forsikringen, omtales ektefelle/samboer 
som medforsikrede.  
 
2.4 Forsikringsavtalen 

Forsikringsavtalen er den avtale om Bedriftsgruppelivsforsikring som er inngått mellom 
forsikringstaker og Frende. Forsikringsavtalen består av avtaledokumentet, de generelle vilkår og de 
enkelte produktvilkår. 
 
2.5 Avtaledokumentet  

Avtaledokumentet er det dokument som angir hvilke produkter og dekninger som er avtalt, hvilke 
grupper av ansatte som er omfattet, hvilke forsikringssummer som gjelder, aldersgrenser for opptak 
og uttreden fra forsikringen, om aldersfradrag er avtalt og andre forhold som regulerer 
forsikringsavtalen. 
 
2.6 Generelle vilkår 

Generelle vilkår er vilkår som gjelder for alle produkter under Frendes Bedriftsgruppelivsforsikring. 
 
2.7 Produktvilkår 

Produktvilkår er særlige vilkår for det enkelte produkt/forsikringsdekning og beskriver hva de 
forsikrede kan kreve under det enkelte produkt/forsikringsdekning. Produktvilkårene gjelder 
sammen med Frendes generelle vilkår. 
 
2.8 Forsikringsbevis 

Forsikringsbevis er det dokument som utleveres til de forsikrede og som inneholder opplysninger om 
hvilke produkter og dekninger den forsikrede er omfattet av. 
 
2.9 Forsikringssum  

Forsikringssum er det avtalte beløp som kan kreves utbetalt under de produkter og dekninger som 
avtalen omfatter. Forsikringssummen kan være fastsatt i et bestemt antall G, hvor G er Grunnbeløpet 
i Folketrygden, eller som et fast beløp i kroner. Forsikringssummene kan være nedtrappende på 
grunn av alder.  
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2.10 Forsikringstiden 

Mellom forsikringstaker og Frende regnes forsikringstiden fra avtalen trer i kraft og frem til avtalen 
opphører. Forsikringstiden er den perioden hvor Frende er ansvarlig for hendelser som medfører 
utbetaling under forsikringen. 
 
Mellom den forsikrede og Frende regnes forsikringstiden fra forsikrede trer inn i forsikringen og frem 
til vedkommende trer ut av avtalen ved forsikringsdekningens opphørsalder eller når 
ansettelsesforholdet opphører. Tilsvarende gjelder når avtalen mellom Frende og forsikringstaker 
opphører. En medforsikret ektefelle/samboer trer inn og ut av forsikringen på samme tidspunkt som 
hovedforsikrede.  
 
2.11 Forsikringsåret 

Den 12 måneders perioden som løper mellom forsikringens hovedforfall. 
 
2.12 Arbeidsuførhet  

Arbeidsuførhet er varig reduksjon eller tap av evnen til å utføre inntektsbringende arbeid.  
 
2.13 Fullt arbeidsdyktig  

Med fullt arbeidsdyktig menes den forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid tilsvarende en 
100 prosent stilling. Ansatte som av helsemessige årsaker har redusert stilling, anses ikke som fullt 
arbeidsdyktig.  
 
2.14 Arbeidsdyktighetserklæring  

Med arbeidsdyktighetserklæring menes en erklæring fra forsikringstaker om at den ansatte er fullt 
arbeidsdyktig tilsvarende en 100 prosent stilling.  
 
2.15 Helseerklæring  

Med helseerklæring menes den forsikredes erklæring om egen helsetilstand, som alle ansatte skal 
fylle ut dersom forsikringsavtalen krever det. Helseerklæringen er grunnlaget for Frendes 
risikovurdering av de enkelte ansatte.  
 
2.16 Forsørger  

Med forsørger menes en person som har forsørgelsesplikt overfor ektefelle eller samboer og/eller 
overfor barn under 21 år. Det samme gjelder barn over 21 år som er 100 prosent varig ervervsufør, 
når første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode som ledet frem til ervervsuførheten, 
inntraff før barnet fylte 21 år. 
 
2.17 Ektefelle 

Med ektefelle menes en person som den forsikrede er lovlig gift med. En person regnes ikke lenger 
som ektefelle når det er gitt bevilling til eller det er avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. Dette 
gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 
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2.18 Samboer  

Med samboer menes en person som: 

• den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret 
fremgår at de to har hatt samme bolig de siste 2 år, eller  

• har felles barn og felles bolig med forsikrede. 
 
En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte 
forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. En person regnes ikke som 
samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger samlivsbrudd, eller til det tidspunkt ovennevnte 
samboerdefinisjon ikke lenger er oppfylt. 
 
2.19 Barn 

Med barn menes forsikredes egne barn og adoptivbarn under 21 år. Det samme gjelder for barn over 
21 år som er helt og varig ervervsufør, og første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode 
som ledet frem til ervervsuførheten, inntraff før barnet fylte 21 år.  
 
2.20 Forsikringstilfellet 

Med forsikringstilfellet menes den hendelsen eller det forhold som gir rett til utbetaling under 
forsikringen. Hvilke forhold eller hendelser som gir rett til utbetaling, går frem av de enkelte 
produktvilkår.  
 
2.21 Begunstiget  

En begunstiget er en eller flere personer/foretak som den forsikrede i testament eller avtale med 
Frende, har oppnevnt som berettiget (tilgodesett) til å motta hele eller deler av utbetalingen fra 
forsikringen. En medforsikret ektefelle eller samboer kan ikke foreta begunstigelser overfor Frende.  
 
2.22 Aldersfradrag 

Med aldersfradrag (avtrapping) menes at forsikringssummen reduseres basert på hovedforsikredes 
alder. Ved barnetillegg er aldersfradraget basert på barnets alder.  
 
2.23 Opphørsalder 

Med opphørsalder menes den alder forsikrede skal tre ut av forsikringen.  En medforsikret 
ektefelle/samboer trer ut av forsikringen samtidig med hovedforsikrede. 
 
2.24 Medisinsk invaliditet  

Med medisinsk invaliditet menes en livsvarig skade av medisinsk art som fastsettes på grunnlag av 
Sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997 med veiledning. I tilfeller hvor 
skaden/sykdommen/lytet ikke omfattes av tabellen, skal invaliditeten fastsettes skjønnsmessig. Den 
medisinske invaliditetsgraden skal fastsettes helt objektivt uten hensyn til forsikredes eller 
medforsikredes yrke eller arbeidsevne. 
 
2.25 Menerstatning 

Menerstatning er erstatning som ytes ved medisinsk invaliditet og som fastsettes på grunnlag av 
forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21 april 1997 nr. 373.  
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3  Inngåelse av forsikringsavtalen 

 

3.1 Krav til forsikringsavtalen 

Forsikringen må minst omfatte to ansatte. Dette gjelder likevel ikke når avtalen gjelder selvstendig 
næringsdrivende, personlig deltaker i deltakerliknet selskap, ansatt som også er eier av aksjeselskap 
eller allmennaksjeselskap eller frilansere, heretter kalt selvstendig næringsdrivende. 
 
3.2 Selvadministrert (antallsbasert) eller navnebasert forsikring 

Forsikringsavtalen fastsetter om forsikringen er selvadministrert eller navnebasert. Ved en 
selvadministrert forsikring skal forsikringstaker administrere avtalen på vegne av Frende og gi Frende 
melding om hvor mange ansatte som omfattes av forsikringen (antallsoppgave). Antallsoppgaven er 
en oversikt over antall ansatte fordelt på fødselsår, kjønn og hvilken gruppe den ansatte tilhører.  
 
Ved en navnebasert forsikring administreres avtalen av Frende på grunnlag av navneliste fra 
forsikringstaker (medlemsfortegnelse). Medlemsfortegnelsen skal angi navn, fødselsnummer, 
ansattdato og kjønn samt hvilken gruppe medlemmene tilhører. 
 

Når avtalen omfatter selvstendig næringsdrivende må alle som skal omfattes av avtalen 
levere tilfredsstillende helseerklæring for å bli medlem av gruppelivsforsikringen. Det samme gjelder 
for eventuelle ansatte hos den selvstendige næringsdrivende.  
 
3.3 Opplysningsplikt  

Før forsikringen trer i kraft, ved innmelding av nye ansatte og ved utvidelse av forsikringen, kan 
Frende be om alle opplysninger som kan ha betydning for vurdering av forsikringsrisikoen. 
Forsikringstaker og de ansatte skal gi riktige og fullstendige svar på Frendes spørsmål. Det skal også 
gis opplysninger om særlige forhold som forsikringstaker eller den ansatte må forstå er av vesentlig 
betydning for Frendes vurdering av risikoen.  
 
Frende kan i forbindelse med helsevurderingen innhente opplysninger hos lege, sykehus, NAV og 
andre relevante kilder. Den ansatte plikter å la seg undersøke av lege, når Frende finner det 
nødvendig. Dersom Frende ber om det, plikter den ansatte å la seg undersøke av lege oppnevnt av 
Frende.  
 
Hvis opplysningsplikten ikke blir oppfylt, kan Frendes ansvar settes ned eller falle bort.  
 
Frende har også anledning til å si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis opplysningsplikten ikke 
blir opprettholdt. Tilsvarende gjelder for utvidelse av forsikringen.  
 
3.4 Konsekvensene dersom opplysningsplikten forsømmes  

Dersom forsikringstaker eller den forsikrede svikaktig har forsømt opplysningsplikten, er Frende uten 
ansvar dersom det inntreffer et forsikringstilfelle. Har forsikringstaker eller den forsikrede ellers 
forsømt sin opplysningsplikt, kan Frendes ansvar settes ned eller falle bort. 
 

4 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i hele verden.  
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5 Når forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder fra forsikringsavtalen trer i kraft til den opphører. Det går frem av avtalen 
mellom forsikringstaker og Frende når forsikringsavtalen trer i kraft og når den opphører.  
 

6 Når den ansatte trer inn i forsikringen 

6.1 Arbeidsdyktighetserklæring ved 10 eller flere medlemmer 

Dersom forsikringen når avtalen etableres skal omfatte 10 eller flere ansatte, trer den ansatte inn i 
forsikringen fra avtalen trer i kraft (etableringsdato), når: 

• Forsikringstaker har levert arbeidsdyktighetserklæring som bekrefter at den ansatte er fullt 
arbeidsdyktig.  

 
Ansatte som ikke er fullt arbeidsdyktig, trer inn i forsikringen den dag vedkommende er fullt 
arbeidsdyktig forutsatt at Frende har mottatt en arbeidsdyktighetserklæring som bekrefter at den 
ansatte er fullt arbeidsdyktig. Arbeidsdyktighetserklæring skal også leveres for ansatte som jobber 
deltid. 

6.2 Både arbeidsdyktighetserklæring og helseerklæring ved færre enn 10 medlemmer 

Når det ved etableringsdato er færre enn 10 ansatte som skal være med i forsikringen, trer den 
ansatte inn i forsikringen fra avtaleinngåelsen, dersom: 

• Forsikringstaker har levert arbeidsdyktighetserklæring som bekrefter at den ansatte er fullt 
arbeidsdyktig, og 

• den ansatte har levert helseerklæring som blir godkjent av Frende. På grunnlag av 
helsevurderingen kan Frende akseptere at en ansatt trer inn i forsikringen på spesielle vilkår 
(helsereservasjon) eller holde vedkommende helt utenfor forsikringen inntil eventuell ny 
helseerklæring er levert og godkjent av Frende.  

 
Det samme gjelder dersom en eller flere grupper består av færre enn 10 personer. 
 
6.3 Når nye ansatte trer inn i eksisterende forsikringsavtale 

Personer som ansettes etter etableringsdato omfattes av forsikringen fra ansettelsesdato, dersom: 

• Den ansatte oppfyller kravene for å kunne omfattes av forsikringen, og 

• forsikringstaker har sendt skriftlig melding til Frende om at den ansatte skal omfattes av 
forsikringen, og 

• forsikringstaker har levert arbeidsdyktighetserklæring som bekrefter at den ansatte er fullt 
arbeidsdyktig.  

Dersom forsikringen eller gruppen som den nye ansatte tilhører omfatter færre enn 10 medlemmer, 
kreves i tillegg at: 

• Forsikrede har levert helseerklæring som Frende godkjenner. På grunnlag av 
helsevurderingen kan Frende akseptere at en ansatt trer inn i forsikringen på spesielle vilkår 
(helsereservasjon) eller holde vedkommende helt utenfor forsikringen inntil eventuell ny 
helseerklæring er levert og godkjent av Frende.  
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6.4  Når en medforsikret ektefelle/samboer trer inn i forsikringen 

Når en ektefelle/samboer skal medforsikres, trer ektefellen/samboeren inn i forsikringen fra samme 
tidspunkt som den hovedforsikrede. Dersom hovedforsikrede gifter seg eller blir samboer etter at 
hovedforsikrede trådte inn i forsikringen, trer ektefellen/samboer inn fra det tidspunkt ekteskapet 
inngås eller samboerdefinisjonen er oppfylt. 
 
6.5 Utvidelse av forsikringen  

Dersom forsikringssummen forhøyes eller forsikringen utvides med nye eller utvidede dekninger, trer 
økningen i kraft fra avtalt tidspunkt, under forutsetning av at arbeidsdyktighetserklæring og 
eventuelt helseerklæring blir levert og godkjent av Frende. 
 

7 Når den ansatte trer ut fra forsikringen 

En som er forsikret skal tre ut av forsikringen når vedkommende: 

• Avslutter arbeidsforholdet 

• Trer ut av den gruppen som forsikringen omfatter  

• Har nådd forsikringens opphørsalder 
 
En medforsikret ektefelle eller samboer trer ut av forsikringen samtidig som den hovedforsikrede.  
 
Alle som er forsikret, trer ut av avtalen dersom avtalen opphører. 
 
Ansatte som har lovfestet permisjon skal ikke tre ut av forsikringen. Det samme gjelder ved fravær 
som skyldes: 

• Permisjon inntil 12 måneder, med mindre annet er avtalt mellom forsikringstaker og Frende. 

• Streik/lockout. 

• Militærtjeneste eller annen nasjonal tjeneste. 

• Midlertidig eller varig fravær på grunn av arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke, så 
lenge vedkommende fortsatt er ansatt i bedriften. 

 

8 Forsikringstakers plikter ved en selvadministrert (antallsbasert) forsikring 

Når det er avtalt en selvadministrert forsikring, har forsikringstaker følgende plikter:  
 
8.1 Oversikt over hvem som er forsikret  

Forsikringstaker skal føre fortegnelse (oversikt) over hvem som til enhver tid er omfattet av 
forsikringen. Forsikringstaker skal skriftlig informere ansatte som ikke er fullt arbeidsdyktige om at de 
ikke er omfattet av forsikringen.  
 
Fortegnelsen skal fortløpende oppdateres når en ansatt slutter eller når nye ansatte begynner. 
Frende skal umiddelbart varsles dersom antall forsikrede endres med 10 prosent eller mer. Før 
hovedforfall skal forsikringstaker sende Frende oppdatert antallsoppgave.  
 
Når en ansatt slutter skal forsikringstaker gi den forsikrede skriftlig varsel om at vedkommende trer 
ut av forsikringen og skriftlig orientere om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring.   
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8.2 Informere om forsikringen til de ansatte  

Forsikringstaker skal ved etablering og ved fornyelse informere de ansatte om forsikringsavtalen. 
Dersom det skjer endringer i forsikringen, skal forsikringstaker særskilt informere om disse 
endringene.  
 
8.3 Utlevere forsikringsbevis og vilkår   

Forsikringstaker skal gi alle forsikrede det forsikringsbevis og de vilkår som gjelder for forsikringen.   
Ved senere endringer av avtalen, skal forsikringstaker gi alle forsikrede det nye forsikringsbeviset og  
de nye vilkårene som gjelder for forsikringen, samt informasjon fra Frende om disse endringene.  
 
8.4 Informasjon til ansatte når de trer ut av forsikringen   

Når arbeidsforholdet opphører, skal forsikringstaker senest ved fratredelsen sende den ansatte 
skriftlig varsel om at vedkommende trer ut av forsikringen 14 dager etter at varsel ble sendt. Dersom 
slik påminnelse ikke er sendt, opphører forsikringen 2 måneder etter at medlemmet trådte ut av 
gruppen. Ved forsikringstilfeller som Frende svarer for i denne perioden, kan Frende gjøre fradrag i 
erstatningen dersom vedkommende er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får utbetaling 
under denne forsikringen. 
  
8.5 Informasjon om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring  

Når arbeidsforholdet opphører, skal forsikringstaker senest ved fratredelsen gi den ansatte skriftlig 
varsel om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring. Det samme gjelder dersom forsikringen opphører.  
 

9 Forsikringstakers plikter ved en medlemsbasert (navnebasert) forsikring 

Når det er avtalt en navnebasert forsikring, har forsikringstaker følgende plikter:  
 
9.1 Krav om arbeidsdyktighetserklæring  

Forsikringstaker skal oversende arbeidsdyktighetserklæring til Frende.  
 
9.2 Oversikt over hvem som skal være med i forsikringen  

Når avtalen inngås skal forsikringstaker gi Frende en skriftlig navneliste over hvem som skal være 
omfattet av forsikringen. På grunnlag av navnelisten skal Frende føre fortegnelse over hvem som til 
enhver tid er omfattet av forsikringen.   
 
9.3 Varsle om ansatte som slutter eller begynner og ved endring av yrke   

Når ansatte slutter, skal forsikringstaker senest ved sluttdato varsle Frende om hvem som ikke lenger 
skal omfattes av forsikringen.   
 
Når nye ansatte skal omfattes av forsikringen, skal forsikringstaker senest samtidig med ansettelsen 
varsle Frende om hvem som skal omfattes av forsikringen. 
 
Dersom noen av de som er forsikret har endret yrke, skal Frende straks varsles.   
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9.4 Informasjon til de ansatte om forsikringen   

Dersom det skjer endringer i forsikringen, skal forsikringstaker videresende informasjon fra Frende til 
de ansatte om disse endringene.  
 

10 Forsikringstakers erstatningsansvar ved brudd på sine plikter etter avtalen  

Dersom forsikringstaker bryter sine plikter etter forsikringsavtalen, kan Frende kreve erstatning fra 
forsikringstaker for hele sitt økonomiske tap.   
 
Ved manglende innmelding av medlemmer eller annen manglende oppdatering av informasjon om 
medlemmer, er ikke Frende ansvarlig før meldingen er mottatt av Frende. Det kan ikke kreves 
erstatning for forhold som er inntruffet før Frende mottok meldingen. Manglende melding kan 
medføre at foretaket blir erstatningsansvarlig overfor medlemmet ved medlemmets 
sykdom/uførhet/død, der vedkommende ellers ville være dekket av forsikringen. 
 

11 Fornyelse av forsikringsavtalen 

Avtalen fornyes automatisk ved hovedforfall, med mindre forsikringstaker eller Frende har sagt opp 
avtalen. Frende har rett til å endre pris og vilkår på alle produkter ved hovedforfall på avtalen. Slike 
endringer skal varsles i henhold til gjeldende lovregler. 
 
Forsikringstaker skal informere Frende om eventuelle endringer som har betydning for Frendes 
vurdering av risikoen.  
 
Dersom forsikringstaker ikke ønsker å fornye forsikringen ved hovedforfall, må Frende varsles senest 
ved hovedforfall.  
 

12 Endring av avtalen i forsikringstiden 

Forsikringen kan endres i forsikringstiden. Endringen trer i kraft fra avtalt tidspunkt. Dersom 
forsikringsdekningen reduseres, har de forsikrede rett til fortsettelsesforsikring for differansen i 
samsvar med punkt 13.4. 
 

13 Oppsigelse av forsikringsavtalen 

13.1 Forsikringstakers rett til å si opp forsikringsavtalen  

Med mindre annet er avtalt, kan forsikringstakeren si opp forsikringen med minst en måneds varsel 
dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner eller forsikringen 
flyttes til annet selskap. Fristen regnes fra den første i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av 
Frende. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om 
tidspunktet for flyttingen. 
 
13.2 Frendes rett til å si opp forsikringen 

Med mindre annet er avtalt og angitt i forsikringsavtalen kan Frende si opp avtalen med minst to 
måneders varsel før hovedforfall. 
 
Frende kan si opp forsikringen dersom forsikringen ikke blir betalt, forsikringen har færre enn to 
medlemmer eller ikke oppfyller øvrige vilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring.  
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Frende kan si opp forsikringen dersom forsikringstaker har misligholdt opplysningsplikten. Har 
forsikringstaker opptrådt svikaktig, kan Frende si opp denne og andre forsikringsavtaler det har med 
forsikringstaker med øyeblikkelig virkning. Dersom opplysningsplikten uaktsomt er forsømt, kan 
Frende si opp denne forsikringen med 14 dagers varsel. 
 
13.3 Varsel til de forsikrede om opphør av forsikringen 

Ved opphør av en selvadministrert forsikringsavtale, skal forsikringstaker skriftlig varsle de forsikrede 
om opphøret og om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring. Det samme gjelder for medlemmer som 
er sykemeldt på opphørstidspunktet.  
For det enkelte medlem opphører forsikringen en måned etter at varsel om opphør er gitt. For 
medforsikret ektefelle/samboer opphører forsikringen samtidig som den opphører for den 
forsikrede.  
 
13.4 Rett til fortsettelsesforsikring ved uttreden av avtalen 

Når den forsikrede trer ut av gruppelivsforsikringen før avtalt opphørsalder, har vedkommende rett 
til å fortsette forsikringsforholdet med individuell prisberegning, uten å måtte gi Frende nye 
helseopplysninger.  
 
Hvis avtalen overføres til annet selskap og forsikringssummen blir vesentlig redusert i mottakende 
selskap, har de som er forsikret rett til å kjøpe fortsettelsesforsikring på differansen mellom ny og 
gammel avtale.  
 
Vil den forsikrede bruke retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring uten å gi Frende nye 
helseopplysninger, må vedkommende benytte seg av denne retten innen 6 måneder etter at Frendes 
ansvar opphørte. Vedkommende står uten forsikringsdekning fra det tidspunkt vedkommende trådte 
ut av gruppelivsforsikringen og inntil fortsettelsesforsikringen trer i kraft. Fortsettelsesforsikringen 
trer i kraft dagen etter at første termin er betalt. 
 

14 Generelle oppgjørsregler  

14.1 Opplysningsplikt 

Den som krever forsikringssummen utbetalt skal gi Frende de opplysninger og dokumenter som er 
tilgjengelig og som Frende trenger for å kunne ta stilling til kravet.  
 
14.2 Følgene av å gi uriktige opplysninger 

Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet, 
eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning vedkommende ikke har krav på, mister 
enhver rett til utbetaling fra Frende etter denne og andre forsikringer i anledning samme hendelse, 
og Frende kan med en ukes varsel si opp enhver forsikringsavtale med vedkommende, jf. 
forsikringsavtaleloven § 18-1.  
 
14.3 Alder 

Dersom forsikringssummen avhenger av alder, skal alderen i det forsikringsår forsikringstilfellet 
inntreffer legges til grunn.  
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14.4 Utbetaling av forsikringssummen 

Forsikringssummen utbetales når krav om utbetaling er framsatt, nødvendig dokumentasjon er 
mottatt og alle vilkår for utbetaling er oppfylt.  
 
14.5 Renteplikt 

Den berettigede har krav på renter i samsvar med reglene i forsikringsavtaleloven § 18-4. 
 
14.6 Foreldelse  

Krav på erstatning etter alle forsikringer under Bedriftsgruppelivsforsikring foreldes etter 10 år. 
Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap 
om det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes dessuten senest 20 år etter utløpet av det 
kalenderår da forsikringstilfellet inntraff.  
 

15 Unntak for forsikringstilfeller som er forsettlig fremkalt  

Har den forsikrede/medforsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Frende ikke ansvarlig. 
Frende er likevel ansvarlig hvis vedkommende på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå 
rekkevidden av sin handling.  
 
Har den forsikrede/medforsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, er Frende ansvarlig dersom det 
er gått mer enn ett år etter at Frendes ansvar begynte å løpe, eller dersom det må antas at 
forsikringen ble kjøpt uten tanke på selvmord. Er forsikringen fornyet uten avbrudd i forsikringstiden, 
regnes ettårsfristen fra første gang vedkommende trådte inn i forsikringen.  
 

16 Begrensninger ved krig, terror mv.  

16.1 Absolutte unntak 

Frende svarer ikke for ulykke, sykdom, lidelse eller død som direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med: 
- Jordskjelv (unntatt dekning under naturskadeloven) og vulkanske utbrudd.  
- Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 
- Radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer.  
- Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden. 

Dersom forsikrede allerede oppholder seg i et område når det bryter ut krig, krigslignende 
tilstander, opprør eller lignende forstyrrelser, omfattes likevel forsikringstilfeller som inntreffer 
innen tre måneder etter at tilstanden brøt ut.  

- Opphold i mer enn tre måneder i områder preget av krig, krigslignende handlinger, opprør eller 
lignende forstyrrelser av den offentlige orden. 

 
16.2 Sumbegrensninger  

Frendes samlede ansvar for alle forsikringstilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med: 

- terrorhandling, 
- epidemi/pandemi eller 
- forurensning ved bruk av biologiske eller kjemiske substanser,  
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er begrenset til maksimalt kr 100.000.000 samlet for alle slike forsikringstilfeller i løpet av ett 
kalenderår. Erstatningssummen skal beregnes ved kalenderårets slutt. Overstiges sumbegrensningen 
vil alle erstatningsberettigede få en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. 
 
Definisjon av terrorhandling: 
Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å 
forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, 
religiøse eller andre ideologiske organer, eller for å fremkalle frykt i befolkningen.  
 
Frende svarer ikke i noe tilfelle for skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med terrorhandling, epidemi/pandemi eller forurensning som også omfattes av noen 
av de absolutte unntak som listes opp i punkt 16.1.  
 
Definisjon av epidemi/pandemi: 
En epidemi er et utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg fort og rammer mange innenfor ett 
land eller en verdensdel. En pandemi er en epidemi som sprer seg fort og rammer mange innenfor to 
eller flere verdensdeler. 
 

17 Ingen adgang til å overdra eller pantsette forsikringen  

Ingen av forsikringene kan overdras, pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet for gjeld. 
 

18 Rett til å klage  

Forsikringstaker og den forsikrede har rett til å klage. Klager rettes til Frende. Du kan også kreve 
nemndbehandling. Klagen må da rettes til: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.  
 

19 Tvistebehandling 

Tvister avgjøres av norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i lovgivning, og 
søksmål mot Frende må reises for Bergen tingrett om ikke annet følger av preseptorisk lovgivning. 
 

20 Behandling av personopplysninger  

Frende mottar opplysninger om medlemmene i den kollektive forsikringen. Opplysningene som 
mottas og oppbevares er navn, adresse, fødsels- og personnummer, ansettelsesdato, 
helseopplysninger og lønn. Personopplysningene registreres i Frendes kunderegister. Disse vil bli 
behandlet i henhold til personopplysningslovens regler. Nøytrale personopplysninger (eksempelvis 
navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tilhørighet i Frende og produkttype) kan bli benyttet 
av andre selskaper i Frende Holding AS, slik som oppfølging av porteføljer og markedsføring av 
produkter/tjenester. 
 
Frendes behandling av personopplysninger er nærmere beskrevet i personvernerklæringen. Denne 
finner du på www.Frende.no.  
 
 


