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Fornyelse av forsikringsavtale

Forsikringsavtalen hos KLP Skadeforsikring AS er fornyet. Avtalen med fullstendige vilkår er vedlagt.
Faktura til avtalen blir sendt separat.

Logg inn på Kundeside for en totaloversikt over kundeforholdet.

Vi ber deg om å lese gjennom avsnittet "Hva er nytt?som inneholder endringer i vilkår og sikkerhets-
forskrifter for kommende avtaleperiode. Det er viktig at du distribuere informasjonen til alle aktuelle
ansatte og til virksomhetens leder/ledelse.
Finner du ikke avsnittet? Da er det ingen endringer i vilkår og sikkerhetsforskrifter.

Ved spørsmål, ring oss på 22 03 35 05 eller send mail til servicesalg@klp.no.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
KLP Skadeforsikring AS

Kundeservice Offentlig/Bedrift
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Dato: 27.11.20

Avtaleperiode: 01.01.21 - 31.12.21
Kundenummer: 161314
Avtalenummer: 1535552

SKAUN KOMMUNE
Rådhuset
7353 Børsa

Forsikringsavtale

Alltid tilgjengelig for deg
KLP Skadeforsikring kan du nå 24 timer i døgnet. Ved skade vil du få svar med en gang du
trenger det.
- Telefon: 55 54 85 00
- Nettadresse: www.klp.no/forsikring
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Generell informasjon

Forsikringsavtalen kan inneholde:
- Forsikringsoversikt
- Forsikringsbevis til arbeidsgiver
- Forsikringstakers plikter
- Forsikringsbevis til arbeidstaker
- Hva er nytt?
- Vilkår

Forsikringsavtaleloven
av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og øvrig lovverk
regulerer forsikringsavtalen.

Ved avvik mellom forsikringsbevis og forsik-
ringsvilkårene, gjelder det som fremgår av forsik-
ringsbeviset. Forsikringsbeviset og forsikrings-
vilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan
fravikes.

Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til
KLP eller på www.klp.no

Kundens opplysningsplikt
Forsikringsavtalen(e) er inngått på grunnlag av
opplysninger gitt av forsikringstaker. Opplysnin-
ger gitt av megler/fullmektig er likestilt med opp-
lysninger gitt av forsikrede/sikrede selv og der-
med bindende for denne (Jf. FAL §§ 4-1, 13-1 a).

Forsikringstakers plikter ved selvadministre-
rende avtale

• Distribusjon av forsikringsbevis

Når selskapet ikke fører fortegnelse over det
enkelte medlem, plikter forsikringstakeren
(arbeidsgiveren) å distribuere forsikringsbe-
viset, utstedt av selskapet, til den enkelte
forsikrede, jf FAL § 19-4, 1. ledd. Forsik-
ringstaker skal innen rimelig tid etter inngå-
else av denne avtale og ved senere nyanset-
telser i forsikringsperioden sørge for at for-
sikrede (arbeidstaker) mottar forsikringsbe-
vis.

• Informasjon om fortsettelsesforsikring

Dersom den forsikrede trer ut av forsik-
ringstakers gruppelivsforsikring, skal for-
sikringstaker informere vedkommende om
adgangen til å tegne fortsettelsesforsikring.
Skjema for fortsettelsesforsikring finnes på
www.klp.no

Finansklagenemnda
Dersom det oppstår uenighet mellom forsikrings-
taker og selskapet ved behandling av en sak, og
dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saks-
behandlingen, kan saken bringes inn for:

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
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Forsikringsoversikt

Forsikringstaker: SKAUN KOMMUNE
Kundenummer: 161314
Avtalen gjelder fra: 01.01.21

Forsikringsnummer Årspris (kr)*

GruppelivGruppeliv 5365941 845.870

Total pris 845.870

Ved å klikke på forsikringsbetegnelsene ovenfor kommer du rett inn til forsikringsbeviset for rett forsik-
ring. Derfra kan du klikke deg videre til de vilkår og sikkerhetsforskrifter som gjelder for forsikringen.

* Ved korttidsforsikringer fremkommer prisen for den avtalte perioden
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Forsikringstaker: SKAUN KOMMUNE
Kundenummer: 161314
Forsikringsnummer: 5365941
Forsikringsperiode: 01.01.21 - 31.12.21
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Forsikringsbevis
Gruppeliv

Spesifikasjon
Antall forsikrede 805
Gruppe Kommuneansatte - inkl. ordfører og varaordfører
Sum premie pr. ansatt 1.051

Lønnsinnberetningspliktig premie
Premien for gruppelivsforsikring og eventuelle tilleggsdekninger betalt av arbeidsgiver skal i sin helhet
innberettes som inntekt for den enkelte arbeidstaker.
Se sum premie pr. ansatt

Dekninger Forsikringssum (G) Årlig premie pr.
ansatt

Gruppeliv ihht Hovedtariffavtalens § 10 10 1.051

Total pris pr. år: kr 845.870
Periodepris: kr 845.870

Hvem forsikringen omfatter
Gruppeliv
Forsikringen omfatter de arbeidstakere hos forsikringstakeren som kommer inn under §10 i fellesbe-
stemmelsene i Hovedtariffavtalen for kommunal sektor.

Det er ikke anledning til å reservere seg mot å bli medlem av gruppelivsforsikringen når KLP ikke
fører spesiell fortegnelse over medlemmene i gruppelivsforsikringen.

Arbeidstakere som har permisjon uten lønn i inntil 12 måneder, omfattes av forsikringen med mind-
re vedkommende er midlertidig ansatt hos annen arbeidsgiver. Forsikringen omfatter også arbeidstakere
som har permisjon utover 12 måneder på grunn av militærtjeneste eller siviltjeneste.

Arbeidstakere eller tidligere arbeidstakere som får arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folke-
trygden eller offentlig tjenestepensjonsordning omfattes av forsikringen. Det er en forutsetning at ved-
kommende har hatt pensjon sammenhengende fra det tidspunkt han eller hun sluttet i forsikringstakerens
tjeneste på grunn av sykdommen. Forsikringsdekningen opphører likevel ved utløpet av den måned ved-
kommende når særaldersgrensen for stillingen eller fyller 67 år.

Lærlinger med lærerkontrakt hos forsikringstaker omfattes av forsikringen i hele læretiden.

Selskapets ytelser under avtalen
Gruppeliv
Forsikringssummens størrelse fastsettes i samsvar med det som til enhver tid er bestemt i Hovedtariffav-



side 6 av 1616

talen for kommunal sektor, jfr. Hovedtariffavtalen kap. 1 § 10, pkt. 10.2.

Beløpet fastsettes slik:
(G = grunnbeløpet i folketrygden på dødsfallstidspunktet)

Under 51 år 10 G
51 år 9,5 G
52 år 9 G
53 år 8,5 G
54 år 8 G
55 år 7,5 G
56 år 7 G
57 år 6,5 G
58 år 6 G
59 år 5,5 G
Over 59 år 5 G

For lærlinger skal forsikringssummen utgjøre halvparten av forsikringssummen fastsatt for ordinære
arbeidstakere.

Rett til forsikringsytelsene
Utbetaling av dødsfallserstatning skjer i samsvar med Hovedtariffavtalen kap. 1, § 10, pkt. 10.4.

Gruppeliv
Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt):

a) Avdødes ektefelle (se dog bokstav c)
b) Samboer (se dog bokstav c)
c) Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40% av erstatningsbeløpet selv om det er erstat-

ningsberettiget ektefelle eller samboer.
d) Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

Forsikringskravet etter gruppelivsforsikringen kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte stilles
som sikkerhet.

Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor utbetales 2 G til dødsboet.

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01Generelle vilkår GEN01

Melding om dødsfall
Ved den forsikredes død, skal det straks sendes melding til selskapet.

Klagerett
Ved tvist i forbindelse med forsikringsavtalen, kan tvisten forelegges Finansklagenemnda, Postboks 53
Skøyen, 0212 Oslo. Saken kan alternativt også alltid bringes inn for ordinære domstoler innen 3 år.
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FORSIKRINGSBEVIS TIL FORSIKREDE
(vedlagt neste side)

Forsikringstakers plikter

Distribusjon av forsikringsbevis
Da selskapet ikke fører fortegnelse over det enkelte medlem, plikter forsikringstakeren (arbeidsgiveren)
å distribuere forsikringsbeviset, utstedt av selskapet, til den enkelte forsikrede jf FAL § 19-4, 1. ledd.
Forsikringstaker skal innen rimelig tid etter inngåelse av denne avtale og ved senere nyansettelser i for-
sikringsperioden sørge for at forsikrede (arbeidstaker) mottar forsikringsbevis.

Informasjon om fortsettelsesforsikring
Dersom den forsikrede trer ut av forsikringstakers gruppelivsforsikring, skal forsikringstaker informere
vedkommende om adgangen til å tegne fortsettelsesforsikring. Skjema for fortsettelsesforsikring finnes
på www.klp.no

Selskapets regressadgang
Hvis forsikringstaker ikke overholder sine plikter i henhold til denne avtale og forsikringsvilkårene, kan
selskapet søke regress hos forsikringstaker dersom selskapet likevel er forpliktet til å utbetale erstatning.
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FORSIKRINGSBEVIS

Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom SKAUN KOMMUNE og KLP. Dette
forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene for denne.
Det vises til vilkårene for gruppelivsforsikring i KLP.

Ikrafttredelse
Forsikringen trer i kraft med virkning fra og med 01.01.21. Dette forutsetter at forsikringstaker har betalt
premien innen den avtalte frist. I motsatt fall trer forsikringen i kraft når premien betales.

Hva forsikringen omfatter:
Gruppelivsforsikringen omfatter en dødsrisikodekning.

Hvem forsikringen gjelder for:
Forsikringen er obligatorisk og gjelder for alle ansatte i SKAUN KOMMUNE og som er i et fast, for-
pliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid, jfr. HTA kap. 1 §1 jfr. § 10.

Forsikringen gjelder også for ansatte som er i permisjon i inntil 12 måneder med mindre vedkommende
er midlertidig ansatt hos annen arbeidsgiver. Forsikringen opprettholdes også for arbeidstakere som har
permisjon utover 12 måneder pga militærtjeneste eller siviltjeneste.

Arbeidstakere eller tidligere arbeidstakere som får arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folke-
trygden eller offentlig tjenestepensjonsordning omfattes av forsikringen. Det er en forutsetning at ved-
kommende har hatt pensjon sammenhengende fra det tidspunkt han eller hun sluttet i forsikringstakerens
tjeneste på grunn av sykdommen. Forsikringsdekningen opphører likevel ved utløpet av den måned ved-
kommende når særaldersgrensen for stillingen eller fyller 67 år.

Lærlinger med lærerkontrakt hos forsikringstaker omfattes av forsikringen i hele læretiden.

Hvem er berettiget til forsikringssummen:
Gruppeliv
Ved erstatningsutbetaling gjelder følgende ugjenkallelig begunstigelsesrekkefølge: Avdødes ektefelle*/registrert
partner/samboer**, barn under 25 år*** og andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av av-
døde. Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt over utbetales erstatningen til dødsboet.

* Med ektefelle regnes person av motsatte eller samme kjønn som har inngått ekteskap med den for-
sikrede, jf ekteskapsloven § 1 jfr. § 95. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt
det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller
endelig.

** Som samboer regnes:

- person av motsatt eller samme kjønn som har felles bopel og felles barn med forsikrede, eller
- person av motsatt eller samme kjønn som den forsikrede levde sammen med på dødsfallstidspunk-

tet og som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de
siste 2 år.

Dette gjelder dog ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til
hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

*** Barn under 25 år skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsbe-
rettiget ektefelle eller samboer.



Når forfaller forsikringssummen til utbetaling:
Gruppeliv
Forsikringssummen forfaller til utbetaling dersom en forsikret dør i forsikringstiden.

Erstatningens størrelse:
Forsikringssummens størrelse fastsettes slik:
(G = grunnbeløpet i folketrygden på dødsfallstidspunktet)

Under 51 år 10 G
51 år 9,5 G
52 år 9 G
53 år 8,5 G
54 år 8 G
55 år 7,5 G
56 år 7 G
57 år 6,5 G
58 år 6 G
59 år 5,5 G
Over 59 år 5 G

For lærlinger skal forsikringssummen utgjøre halvparten av forsikringssummen fastsatt for ordinære
arbeidstakere.

Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor utbetales 2 G til dødsboet.

Når opphører forsikringen:
Når den forsikrede trer ut av den gruppe som gruppelivsforsikringen omfatter, opphører forsikringen to
måneder etter at vedkommende trådte ut av gruppen. Det samme gjelder når den kollektive forsikrings-
avtalen med KLP som sådan opphører.

Ved uttreden eller opphør av gruppelivsforsikringen har den forsikrede rett til uten helseprøving å tegne
individuell livsforsikring, se nærmere om dette i forsikringsvilkårene.

Foreldelse:
Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år regnet fra utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk
nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år etter
utløpet av det kalenderår da dødsfallet inntraff, jfr. FAL § 18-6 og foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr.
18.

Bistand i klagesaker:
Dersom en mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder gruppelivserstatningen, kan saken klages
inn for Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Saken kan alternativt også alltid bringes
inn for de ordinære domstoler innen 3 år.

Generelt:
For forsikringen gjelder avtale inngått mellom SKAUN KOMMUNE og KLP, forsikringsvilkår for
gruppeliv i KLP, lov om forsikringsavtaler (FAL), samt annen lovgivning som danner grunnlaget for
rettsforholdet mellom forsikringstaker, deg som ansatt og KLP.

Ved avvik mellom forsikringsbevis og forsikringsvilkårene, gjelder det som fremgår av forsikringsbevi-



set.

Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til KLP eller på www.klp.no.

27.11.20

KLP
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Generelle vilkår - GEN01
Bestemmelsene gjelder for gruppeliv og yrkesskade, eventuelt and-

re kollektive personforsikringer i forsikringsavtalen

Innhold

1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser

2. Når trer forsikringen i kraft

3. Forsikringsavtalens varighet

4. Opphør av forsikringen i avtaleperioden

5. Endring av vilkår og premie

6. Oppsigelse av forsikringen

7. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt

1 Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
Forsikringsavtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni
1989 nr 69 (FAL) - og det øvrige lovverket.
Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene
gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i forsik-
ringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.

De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i
vilkår for de enkelte produkter eller i forsikringsbeviset.

2 Når trer forsikringen i kraft
Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt som fremgår av forsik-
ringsavtalen under forutsetning av at premien blir betalt innen den
fastsatte frist. I motsatt fall trer forsikringen i kraft når premien be-
tales.

2.1 Når trer forsikringen i kraft for arbeidstaker
Når opprettelse av en forsikring er avhengig av godkjente helse-
opplysninger, vil ikrafttredelsen i henhold til første avsnitt være
midlertidig. Endelig innmelding for den enkelte skjer når selskapet
har mottatt helse- og evt. legeerklæring på fastsatt skjema, i tillegg
til arbeidsdyktighetserklæring og har funnet erklæringen og helsetil-
standen tilfredsstillende.

Forsikringstakeren skal avgi en skriftlig arbeidsdyktighetserklæring
om at de arbeidstakere som gruppelivsforsikringen skal omfatte, er
helt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling. Gruppelivsforsikrin-
gen trer i kraft for alle arbeidstakere som forsikringen på ikraft-
tredelsestidspunktet skal omfatte og som da er helt arbeidsdyktige
tilsvarende heltidsstilling.

For arbeidstaker som ikke er helt arbeidsdyktig i tilsvarende hel-
tidsstilling, trer forsikringen i kraft den dag vedkommende er helt
arbeidsdyktig tilsvarende heltidsstilling og selskapet har fatt skriftlig
erklæring fra forsikringstakeren om dette.

Hvis selskapet ikke finner erklæringen eller helsetilstanden tilfreds-
stillende, kan opptak i forsikringen avslås.

Forsikringen for medforsikret ektefelle/samboer trer tidligst i kraft
samtidig som for den forsikrede arbeidstaker, eller fra den dag
den forsikrede arbeidstaker senere gifter seg eller samboerforholdet
tilfredsstiller kravene i samboerdefinisjonen. Samboerdefinisjonen
fremgår i det generelle forsikringsvilkåret.

For medforsikret ektefelle/samboer kreves ingen erklæring om ar-
beidsdyktighet eller helsetilstand, se egne vilkår for tilleggsforsik-
ring av ektefelle-/samboers liv.

Overstiger forsikringssummen 50 G, kreves det i tillegg til
arbeidsdyktighets- og helseerklæring også legeerklæring. Dette gjel-
der uansett antall forsikrede.

Helsekrav dersom antall forsikrede er færre enn 10 personer
Ved etableringen og senere innmelding av nye medlemmer skal det
foruten arbeidsdyktighetserklæring også kreves helseerklæring på
skjema fastsatt av selskapet. Hvis selskapet ikke finner helse eller
legeerklæringen eller helsetilstanden tilfredsstillende, kan vedkom-
mende ikke vare med i gruppelivsforsikringen. Samme regler vil
gjelde for senere innmelde i forsikringsordningen, selv om antall
medlemmer i løpet av forsikringsåret blir 10 eller mer.

Helsekrav dersom antall forsikrede er minst 10 personer
Ved etablering og senere innmelding av nye medlemmer kreves
at arbeidsgiver avgir en arbeidsdyktighetserklæring som bekrefter
at arbeidstakerne er helt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling.
Tilsvarende regler vil gjelde for senere innmeldte i forsikringsord-
ningen.

3 Forsikringsavtalens varighet
Avtalt forsikringsperiode gjelder normalt for ett år og fremkommer
av forsikringsbeviset. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gan-
gen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp forsikringen.

4 Opphør av forsikring i avtaleperioden
Opphører en forsikring i avtaleperioden, beregnes tilgodepremie for
gjenstående del av forsikringstiden, med mindre annet fremgår av
det enkelte forsikringsvilkår.
Premie godskrives kunden for et helt antall måneder etter en oppsi-
gelsestid på minimum 1 måned.

5 Endring av vilkår og premie
Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie. Endringen blir
gjeldende fra fornyelsesdag, jf. FAL § 3-3. Endringer i tariffavta-
le/overenskomst eller annen avtale som forsikringstaker er bundet
av, medfører tilsvarende endringer av bestemmelsene i denne forsik-
ring fra samme tidspunkt.

6 Oppsigelse av forsikringen
6.1 Oppsigelse fra forsikringstaker
Ved oppsigelse av forsikringsavtalen skal forsikringstaker varsle sel-
skapet med en frist på minst 1 måned. Ved flytting til annet selskap,
skal det i varselet opplyses om hvilke selskap forsikringen flyttes til
og om tidspunkt for flyttingen.

6.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen
Selskapet kan si opp forsikringen ved:

• manglende betaling
• uriktige eller mangelfulle opplysninger

7 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt (gjelder
ikke gruppeliv og lovpålagt yrkesskade)

Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade,
som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng
med:

• Jordskjelv og vulkanske utbrudd.
• Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atom-

energiloven av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h). Unntaket
gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c
og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium
m v av 18. juni 1938 nr 1.
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• Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært el-
ler ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den
offentlige orden.

• Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefy-
sisk eller annen form for forurensning.

Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap
eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i
sammenheng med annen form for terrorhandling.

Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatingsansvar
overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr
300.000.000 pr. skadehendelse. Alle skader som inntref-
fer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse.
Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte
skadelidte bli redusert forholdsmessig.

Med terrorhandling forstås en rettstridig handling rettet mot
almennheten, og som forstås å være utført i den hensikt å ut-
øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske
organer eller fremkalle frykt.

Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes
ikke som følge av terrorhandling.

Spesielt for gruppeliv
Innhold:

1. Definisjoner
2. Hvem forsikringen omfatter
3. Hva forsikringen omfatter
4. Hvor forsikringen gjelder
5. Premiefastsettelse
6. Forsikringstakers plikter
7. Selskapets regressadgang
8. Utbetaling av forsikringssum, renter, foreldelse m.v.
9. Uttredelse/opphør av forsikringen

10. Rett til fortsettelsesforsikring
11. Krig og annen katastofe

1 Definisjoner
Selskapet
Med selskapet menes KLP.

Forsikringstaker
Med forsikringstaker menes den arbeidsgiver som har inngått for-
sikringsavtalen med selskapet.

Forsikrede
Forsikrede er den persons liv eller helse som forsikringen er knyttet
til.

Ektefelle
Den person forsikrede lovformelig er gift med. En person regnes
ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller avsagt
dom for separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørel-
sen ikke er rettskraftig eller endelig.

Samboer
Som samboer regnes:

• Person av motsatt eller samme kjønn som har felles bopel og
felles barn med forsikrede, eller

• Person av motsatt eller samme kjønn som den forsikrede lev-
de sammen med på dødsfallstidspunktet og som ved bekref-
telse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboerforhol-
det har bestått de siste to årene.

Dette gjelder likevel ikke dersom det på dødsfallstidspunktet forelå
hindringer for at lovlig ekteskap kunne inngås.

Barn
Med barn menes forsikredes biologiske barn og adoptivbarn.

Forsikringsavtalen
Med forsikringsavtalen menes avtale om forsikring som inngås mel-
lom forsikringstaker og KLP.

Forsikringsbevis
Dokument som bekrefter avtalen mellom forsikringstakeren og for-
sikringsselskapet.

Forsikringsvilkår
De vilkår som gjelder for avtalen.

G
Med G menes grunnbeløpet i folketrygden.

Forsikringstiden
Med forsikringstiden menes den perioden forsikringsavtalen er i
kraft i selskapet. For den enkelte arbeidstaker menes med forsik-
ringstiden den perioden vedkommende tilhører den gruppe forsik-
ringsavtalen omfatter.

Forsikringsår
Med forsikringsår menes den 12 måneders perioden fra forsikringen
trer i kraft.

Krav til arbeidsdyktighet
Med arbeidsdyktighet menes en person som kan utføre inntektsgi-
vende arbeid tilsvarende en heltidsstilling.

Arbeidsdyktighetserklæring
Forsikringstakers skriftlige erklæring om at de arbeidstakere som
forsikringen skal omfatte, er helt arbeidsdyktige i tilsvarende hels-
tidsstilling.

Helseerklæring
Helseerklæring er en egenerklæring om helse som fylles ut av for-
sikrede, og som danner grunnlag for helsebedømmelsen.

Selvadministrerende avtale
Avtale der forsikringstaker fører fortegnelse over medlemmene.

Medlemsbasert avtale
Avtale der selskapet fører fortegnelse over medlemmene.

2 Hvem forsikringen omfatter
Forsikringen gjelder for de personer som er angitt som forsikrede
i forsikringsbeviset og som er medlem av folketrygden på det tids-
punktet forsikringstilfellet inntraff..

3 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter dødsfallserstatning ved forsikredes død.

4 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden, både i arbeid og på fritiden.

5 Premiefastsettelse
Premien beregnes ut fra samlet antall ansatte på beregningstidspunk-
tet. Premien belastes forskuddsvis årlig. Antall ansatte raporteres
etter avtale med forsikringstaker. Ved automatisk endring av ytel-
sene som følge av endringer i tariffavtale/overenskomst eller annen
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avtale som forsikringstaker er bundet av, endres premien tilsvarende
fra samme tidspunkt.

6 Forsikringstakers plikter ved selvadministrerende avtale
6.1 Distribusjon av forsikringsbevis
Når selskapet ikke fører fortegnelse over det enkelte medlem, plikter
forsikringstakeren å distribuere forsikringsbeviset, utstedt av selska-
pet, til den enkelte forsikrede jf FAL § 19-4, 1. ledd. Forsikringstaker
skal innen rimelig tid etter inngåelse av denne avtale og ved senere
nyansettelser i forsikringsperioden sørge for at forsikrede mottar for-
sikringsbevis.

6.2 Informasjon om fortsettelsesforsikring
Dersom den forsikrede trer ut av forsikringstakers gruppelivsforsik-
ring, skal forsikringstaker informere vedkommende om adgangen
til å tegne fortsettelsesforsikring. Skjema for fortsettelsesforsikring
finnes på www.klp.no

7 Selskapets regressadgang
Hvis forsikringstaker ikke overholder sine plikter i henhold til den-
ne avtale og forsikringsvilkårene, kan selskapet søke regress hos
forsikringstaker dersom selskapet likevel er forpliktet til å utbetale
erstatning.

8 Utbetaling av forsikringssum, renter, foreldelse mv.
8.1 Forsikringsutbetaling
Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden.

8.2 Retten til forsikringsytelsene
Utbetaling av dødsfallserstatning skjer i samsvar med forsikringsav-
talen og forsikringsbeviset.

8.3 Forsikringssummens størrelse
Forsikringssummen for den enkelte forsikrede fremkommer av for-
sikringsbeviset.

8.4 Dødsfallsmelding
Ved den forsikredes død, skal det straks sendes melding til selskapet.

8.5 Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør
For selskapets videre behandling skal den som fremmer krav etter
forsikringen, fremskaffe de opplysninger og dokumenter som er til-
gjengelig for vedkommende, og som selskapet trenger for å kunne
ta stilling til kravet og utbetale forsikringssummen.

Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste
ethvert erstatningskrav mot selskapet i henhold til FAL § 18-1.

Opplysninger gitt av megler/fullmektig er likestilt med opplysninger
gitt av forsikringstaker/forsikrede selv og er dermed bindende for
denne.

8.6 Forfallstidspunkt
Krav på erstatning forfaller til betaling så snart selskapet har hatt
rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige
ansvar.

8.7 Renter
KLP betaler renter fra 2 måneder etter at melding om dødsfall er
sendt KLP. For KLPs plikt til å betale renter gjelder for øvrig be-
stemmelsene i FAL § 18-4.

8.8 Foreldelse
Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år regnet fra utløpet av
det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om det
forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år
etter utløpet av det kalenderår da dødsfallet inntraff, jf. FAL § 18-6
og foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18.

9 Uttredelse /opphør av forsikringen
Når den forsikrede trer ut av den gruppe som gruppelivsforsikringen
omfatter, opphører forsikringen to måneder etter at vedkommende
trådte ut av gruppen. Ved forsikringstilfellet som selskapet svarer
for etter første punktum, vil det bli gjort fradrag i erstatningen i den
utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en
tilsvarende forsikring og får erstatning under den.

10 Rett til fortsettelsesforsikring
Ved uttreden som nevnt i punkt 9, eller ved opphør av gruppelivs-
forsikringen, har den forsikrede rett til uten helseprøving å tegne in-
dividuell livsforsikring. Ved selvadministrerende avtale plikter for-
sikringstaker (arbeidsgiver) å informere forsikrede om denne retten.
Ved medlemsbasert avtale sender selskapet informasjon til forsik-
rede så snart selskapet mottar melding om at et medlem trer ut av
ordningen. For tegning av individuell livsforsikring som nevnt, gjel-
der:

a) Forsikringen kan ikke tegnes med høyere forsikringssum el-
ler ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt for ved-
kommende i gruppelivsforsikringen. (jf. likevel pkt. d.)

b) Premien beregnes etter selskapets tariff for individuell livs-
forsikring.

c) Skriftlig melding om at vedkommende vil bruke denne rett
må være kommet inn til selskapet innen 6 måneder fra den
dag forsikringen i henhold til avtalen opphørte.

d) Hvis det uten utgift for selskapet blir godtgjort at den forsik-
redes helse er tilfredsstillende, kan rett til premiefritak ved
ervervsuførhet tilknyttes.

e) Rett til å tegne individuell livsforsikring uten helseprøving
gjelder ikke når gruppelivsforsikringen opphører for å over-
føres til annet selskap.

f) En gruppelivsforsikring har ikke gjenkjøps- eller fripolise-
verdi.

11 Krig og annen katastrofe
Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter
livsforsikringsavtaler bare utbetales delvis. Kongen kan også gjøre
andre nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å dekke un-
derskudd i et livsforsikringsselskap som følge av krig.
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