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Produktvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring – Dødsfallsforsikring  
 

Forsikringsvilkår gjeldende fra 01.01.2022 

Avløser vilkår av 15.06.2021 

 

Disse vilkårene gjelder for kollektiv dødsfallsforsikring. I tillegg til disse vilkår gjelder 

avtaledokumentet mellom forsikringstaker og Frende og de generelle vilkårene for 

bedriftsgruppelivsforsikring i Frende Livsforsikring AS. 
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1 Dødsfallsforsikring  

Dødsfallsforsikring er del av en avtale om kollektiv bedriftsgruppelivsforsikring mellom 
forsikringstaker og Frende Livsforsikring AS – heretter Frende.  
 
Dødsfallsforsikring kan utvides med barnetillegg eller forsørgertillegg. I tillegg kan ansattes ektefelle 
forsikres under avtalen – ektefelleforsikring. Ektefelleforsikringen kan utvides til å omfatte ansattes 
samboer.  
 
Det går frem av avtaledokumentet og forsikringsbeviset hvilke dekninger dødsfallsforsikringen 
omfatter.  
 

2 Hvem forsikringen omfatter 

 

2.1 Alle ansatte eller grupper av ansatte 

Det går frem av avtaledokumentet og forsikringsbeviset mellom forsikringstaker og Frende hvilke 
ansatte eller grupper av ansatte som omfattes av forsikringen. 
 
2.2 Om ektefelle og samboer er medforsikret 

Det går frem av avtaledokumentet og forsikringsbeviset om de ansattes ektefelle eller samboer er 
medforsikret. 
  
2.3 Opphørsalder 

Det går frem av avtaledokumentet og forsikringsbeviset hvilken opphørsalder som er avtalt for 
dødsrisikoforsikringen.  
 

3 Dødsfallsforsikring – Utbetaling når den forsikrede dør i forsikringstiden 

Dødsfallsforsikring er en forsikring av bedriftens ansatte.  
 
3.1 Når dødsfallsforsikring utbetales 

Dersom den forsikrede dør i forsikringstiden, utbetales det beløp som går frem av forsikringsbeviset.  
 
Dersom det går frem av forsikringsbeviset at aldersfradrag er avtalt, reduseres forsikringssummen på 
grunnlag av den forsikredes alder. Hvordan aldersfradraget beregnes går frem av forsikringsbeviset.  
 
3.2 Når dødsfallsforsikring ikke utbetales 

Se punkt 15 i de generelle vilkår for bedriftsgruppelivsforsikring. 
 

4 Barnetillegg – Tilleggsutbetaling når den forsikrede etterlater seg barn 

 

4.1 Tillegg til dødsfallsforsikringen 

Barnetillegg er en tilleggsutbetaling til dødsfallsforsikringen i punkt 3. Tillegget gjelder når det går 
frem av forsikringsbeviset at barnetillegg er avtalt. 
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Dersom dødsfallsforsikringen skal omfatte barnetillegg, må barnetillegget være obligatorisk for alle i 
gruppen som skal ha barnetillegg.  
 
4.2 Når barnetillegg utbetales 

Dersom det utbetales dødsfallsforsikring og den forsikrede på dødsfallstidspunktet etterlater seg 
barn under 21 år, utbetales det barnetillegg som går frem av forsikringsbeviset. Barnetillegget 
utbetales for hvert av avdødes barn.  
 
Dersom det går frem av forsikringsbeviset at aldersfradrag (avtrapping) er avtalt, reduseres 
forsikringssummen på grunnlag av barnets alder etter følgende tabell: 
 

Barnets alder Forsikringssum Barnets alder Forsikringssum 

Under 1 år 6,5 G Fylt 11 år 3,0 G 

Fylt 1 år 6,0 G Fylt 12 år 2,5 G 

Fylt 2 år 6,0 G Fylt 13 år 2,5 G 

Fylt 3 år 5,5 G Fylt 14 år 2,0 G 

Fylt 4 år 5,0 G Fylt 15 år 2,0 G 

Fylt 5 år 5,0 G Fylt 16 år 1,5 G 

Fylt 6 år 4,5 G Fylt 17 år 1,5 G 

Fylt 7 år 4,0 G Fylt 18 år 1,0 G 

Fylt 8 år 4,0 G Fylt 19 år 1,0 G 

Fylt 9 år 3,5 G Fylt 20 år 1,0 G 

Fylt 10 år 3,5 G Fylt 21 år og eldre 0,0 G 

 
Dersom det er avtalt en annen forsikringssum og denne skal avtrappes, vil forsikringssummen 
trappes ned forholdsmessig i samme forhold som i ovennevnte avtrappingstabell. 
 
Barnetillegget utbetales til de(t) barn(et) som utløser barnetillegget.  
 
4.3 Når barnetillegg ikke utbetales 

Barnetillegg utbetales ikke for adoptivbarn når adopsjonen har funnet sted etter at den forsikrede 
har fylt 65 år. Barnetillegget utbetales heller ikke dersom forsikringstilfellet inntreffer innen ett år 
etter at adopsjonen har funnet sted.   
 

5 Forsørgertillegg – Tilleggsutbetaling når den forsikrede hadde forsørgeransvar 

 
5.1 Tillegg til dødsfallsforsikringen 

Forsørgertillegg er en tilleggsutbetaling til dødsfallsforsikringen i punkt 3.  Tillegget gjelder når det 
går frem av forsikringsbeviset at forsørgertillegg er avtalt. 
 
5.2 Når forsørgertillegg utbetales 

Dersom det utbetales dødsfallsforsikring og den forsikrede på dødsfallstidspunktet etterlater seg 
ektefelle/samboer eller barn under 21 år, som avdøde hadde forsørgeransvar for, utbetales 
forsørgertillegg. Beløpets størrelse går frem av forsikringsbeviset.  
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Dersom det går frem av forsikringsbeviset at aldersfradrag er avtalt, reduseres forsikringssummen på 
grunnlag av den forsikredes alder. Hvordan aldersfradraget beregnes går frem av forsikringsbeviset.  
 
5.3 Når forsørgertillegg ikke utbetales 

Forsørgertillegg utbetales ikke dersom den forsikrede dør innen ett år etter at ekteskapet ble inngått 
eller samboerdefinisjonen ble oppfylt. 
 

6 Ektefelleforsikring – Utbetaling når den forsikredes ektefelle dør i forsikringstiden  

 
6.1 Ektefelleforsikring – forsikring av den forsikredes ektefelle 

Ektefelleforsikring gjelder når det går frem av forsikringsbeviset at ektefelleforsikring er avtalt.  
 
Dersom bedriftsgruppelivsforsikringen skal omfatte ektefelleforsikring, må ektefelleforsikringen være 
obligatorisk for alle i gruppen som skal ha ektefelleforsikring.  
 
Samboer omfattes av ektefelleforsikringen når det går frem av avtalen mellom forsikringstaker og 
Frende at samboer er likestilt med ektefelle.   
 
6.2 Når ektefelleforsikring utbetales 

Ektefelleforsikring utbetales med det beløp som går frem av forsikringsbeviset dersom den 
forsikredes ektefelle/samboer dør i forsikringstiden.  
 
Dersom det går frem av forsikringsbeviset at aldersfradrag er avtalt, reduseres forsikringssummen på 
grunnlag av den forsikredes alder. Hvordan aldersfradraget beregnes går frem av forsikringsbeviset.  
 
Dersom både forsikrede og ektefellen/samboeren dør i løpet av 30 dager, utbetales også 
forsikringssummen under ektefelleforsikringen selv om ektefellen/samboeren dør sist.  
 
6.3 Når ektefelleforsikring ikke utbetales 

Ektefelleforsikring utbetales ikke dersom forsikringstilfellet er forsettlig fremkalt. 
 
Forsikringssummen utbetales heller ikke dersom ektefellen/samboeren dør innen to år etter at 
vedkommende ble omfattet av forsikringen, dersom dødsfallet skyldes sykdom, lyte eller mén som 
vedkommende hadde ved inntreden i forsikringen og som det må antas at vedkommende kjente til.  
 
Det samme gjelder for økning i forsikringssummen dersom økningen skjedde mindre enn to år før 
ektefellen/samboeren dør og dødsfallet skyldes sykdom, lyte eller mén som vedkommende hadde 
ved økning av forsikringen og som det må antas at vedkommende kjente til. 
 
Se også unntak og begrensninger i de generelle vilkårene for bedriftsgruppelivsforsikring. 
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7 Oppgjør under forsikringsavtalen 

 

7.1 Melding om dødsfallet 

Ved den forsikredes død må det straks sendes melding til Frende. Følgende dokumentasjon må alltid 
vedlegges: 
 

• Dødsattest med angivelse av dødsårsak 

• Skifteattest 

• Legitimasjon som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen 
 
Dersom erstatningen i henhold til avtalen skal utbetales til etterlattes samboer, må utskrift fra 
folkeregisteret vedlegges. Når Frende har mottatt all dokumentasjon, kan forsikringssummen kreves 
utbetalt.  
 
7.2 Utbetalingsrekkefølgen 

Ved forsikredes død utbetales forsikringssummen etter følgende utbetalingsrekkefølge: 
 
1. Ektefelle 
2. Livsarvinger 
3. Øvrige arvinger etter loven 
 
Samboer likestilles med ektefelle når det går frem av avtalen mellom forsikringstaker og Frende at 
samboer er likestilt med ektefelle. 
 
Dersom den forsikrede har begunstiget (tilgodesett) en eller flere bestemte personer/foretak, 
utbetales forsikringssummen til den eller de som er tilgodesett. Eventuelle overskytende del av 
forsikringssummen utbetales etter reglene i forsikringsavtaleloven § 15-1.  
 
Ved den medforsikredes død, utbetales forsikringssummen til ektefellen/samboeren. 
 
Så lenge kravet mot Frende ikke er forfalt, kan kravet verken overdras eller pantsettes.  
 

8 Samordning mellom bedriftsgruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring 

Dersom det er avtalt samordning mellom bedriftsgruppelivsforsikringen og yrkesskadeforsikring, skal 
erstatning som utbetales under yrkesskadeforsikringen gå til fradrag krone for krone i oppgjøret 
under bedriftsgruppelivsforsikringen. Samordning foretas uavhengig av om yrkesskadeforsikringen er 
plassert i Frende Skadeforsikring AS eller i et annet forsikringsforetak.  
 
 


