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Forsikringsavtalen består av forsikringsbev-
iset med eventuell spesifikasjon, og eventu-
ell avtale ved kollektive forsikringer.

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 
og særvilkår gjelder foran vilkårene. Spesielle 
bestemmelser gjelder foran generelle 
bestemmelser.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene 
gjelder foran lovbestemmelser som kan 
fravikes.

Disse forsikringsvilkår gjelder for Protector 
Forsikring ASA, senere kalt Selskapet.

Vilkår og premie kan endres ved hvert 
hovedforfall.

I tillegg til disse vilkår gjelder:
• Forsikringsavtaleloven (fal.) av 16. juni 1989
• Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 

med forskrifter.
• Lov om skadeerstatning av 13. juni 1969.
• Det øvrige lovverk.

1.0 Hvem forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter den eller de som er 
angitt som forsikret person eller forsikret 
gruppe i forsikringsbeviset.

Forsikringen opphører ved utløpet av den 
kalendermåned forsikrede fyller 70 år.

Når ektefelle, samboer eller registrert partner 
er medforsikret, opphører forsikringen for 
vedkommende på det tidspunkt da det er 
avsagt dom eller gitt bevilling til separasjon 
eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke 
er rettskraftig eller endelig. For øvrig 
opphører forsikringen ved utgangen av den 
kalendermåned vedkommende fyller 70 år.

For medforsikret samboer opphører 
forsikringen idet flytting er registrert i 
Folkeregisteret, eller når det er åpenbart at 
faktisk samlivsbrudd har funnet sted på et 
tidligere tidspunkt.

Dersom barn er forsikret under dekningen 
opphører denne ved utgangen av den måned 
barnet fyller 20 år eller ved varig flytting fra 
hjemmet.

Definisjoner

Forsikringstaker er den arbeidsgiver eller 
sammenslutning som inngår forsikring-
savtalen med Selskapet.

Forsikrede er den person hvis liv eller helse 
forsikringen knytter seg til.

Sikrede er den som har rett til erstatning.

Ektefelle er den person forsikrede lovlig er gift 
med. Likestilt med ektefelle regnes registrert 
partner, jf. lov om ekteskap 4. juli 1991. 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.

Samboer er den person som den forsikrede 
lever sammen med i ekteskaps- eller 
partnerskapslignende forhold, hvis det i 
Folkeregisteret fremgår at de to har hatt 
samme bolig de siste to årene, eller person 
som har felles barn og felles bolig med 
den forsikrede. En person regnes ikke som 
samboer dersom det på det tidspunktet da 
forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold 
som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne 
inngås. Samboerskapet regnes som opphørt 
ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke 
lenger er oppfylt. 

Barn er forsikredes egne barn, adoptivbarn 
og andre barn under 20 år som iflg. offentlig 
myndighet forsørges av forsikrede og er 
opptatt i hans/hennes familie.
Lønn er brutto lønn ved skadetidspunktet.
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2.0 Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved 
sammenhengende opphold utenfor Norden 
i mer enn 12 måneder. Denne begrensningen 
gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd 

eller for personer som omfattes av norsk lov 
om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor 
Norden.

3.0 Hva forsikringen omfatter 
Dersom det er avtalt og angitt i 
forsikringsbeviset kan forsikringen omfatte: 

• Erstatning ved død
• Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet
• Behandlingsutgifter

Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer 
den forsikrede. Med ulykkesskade forstås fysisk 
skade på person forårsaket ved en plutselig og 
uforutsett, ytre begivenhet, “et ulykkestilfelle”, 
som inntreffer i forsikringstiden.

Psykiske skader dekkes bare når det samtidig 
er oppstått en fysisk skade som medfører 
livsvarig og erstatningsmessig medisinsk 
invaliditet, jf. pkt 5.3. Det er forsikringssummen 
på skadedagen som legges til grunn for 
erstatningsberegningen.

4.0 Endring av risiko 
Endring av yrke eller arbeide må meldes snarest 
til Selskapet. Hvis forsikringstakeren forsømmer 
å gi melding, kan erstatningen bli nedsatt etter 
reglene i forsikringsavtaleloven, jf lovens § 13-7.

5.0 Skadeoppgjør 
Fellesregler
 Skademelding og dokumentasjon
Ved skade eller sykdom som kan medføre 
utbetaling fra forsikringen, skal Selskapet 
underrettes straks. Meldingen skal omfatte 
forsikredes fødselsnummer (11 siffer). 
Forsikringstaker må bekrefte at forsikrede er 
omfattet av forsikringsordningen. 

Protector er fri for ansvar hvis forsikringstaker 
eller sikrede ikke har meddelt kravet til 
Selskapet senest innen ett år etter at sikrede 
fikk kunnskap om de forhold som begrunner 
det, jf. fal. 18-5.

Har forsikringstaker oversittet fristen for å gi 
melding om forsikringstilfellet til Protector, jf. 
fal. § 18-5, har Selskapet rett til regress mot

5.1
5.1.1
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forsikringstaker i de tilfellene hvor Selskapet 
har utbetalt erstatning direkte til sikrede. Se for 
øvrig pkt 5.1.4 for informasjon som Selskapets 
rett til regress.

Den som vil fremme krav mot Selskapet, skal 
gi Selskapet de opplysninger og dokumenter 
som er tilgjengelig for ham eller henne, og 
som Selskapet trenger for å kunne ta stilling til 
kravet.

Den som ved erstatningsoppgjøret gir uriktige 
eller ufullstendige opplysninger som han 
eller hun vet eller må forstå kan føre til at 
det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke 
har krav på, mister ethvert erstatningskrav 
mot Selskapet etter denne og andre 
forsikringsavtaler i anledning samme hendelse.

På Selskapets anmodning skal det gis adgang 
til gjennomsyn av kilder som beskriver 
den forsikredes nåværende og tidligere 
helsetilstand.
Ved den forsikredes død skal skademelding 
oversendes Selskapet sammen med 

• dødsattest med dødsårsak
• nødvendig dokumentasjon som viser 

hvem som er berettiget til erstatningen/
skifteattest

• aldersattest for eventuelle barn/
fødselsattest/adopsjonspapirer.

Lege- og spesialisterklæringer
Den forsikrede og Selskapet har rett til å 
innhente lege- og spesialisterklæringer som 
har betydning for fastsettelsen av grunnlaget 
for erstatningsberegningen. Dersom Selskapet 
finner det nødvendig å innhente legeerklæring 
fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig.

Renter
Forsikrede/sikrede har krav på renter i henhold 
til reglene i fal. § 18-4. Forsømmer den 
berettigede å gi opplysninger eller utlevere 

dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter 
for den tid som går tapt ved dette. Det samme 
gjelder hvis den berettigede urettmessig 
avviser fullt eller delvis oppgjør.

Regress
Selskapet har rett til regress mot ansvarlig 
skadevolder eller tredje person for utbetalt 
erstatning, jf. lov om skadeserstatning § 3-7 nr. 
3 og lov om yrkesskadeforsikring § 8. 
Kan forsikringstaker forlange at en tredjemann 
erstatter tapet, trer Selskapet ved utbetaling 
av erstatning inn i forsikringstakers rett mot 
tredjemann. 

Samordning med bilansvarsloven/
erstatningsrett
Erstatninger som kan kreves under 
bilansvarsloven eller øvrig erstatningsrett, 
vil komme til fradrag krone for krone i 
erstatningsoppgjøret.

Selskapets rett til å motregne i erstatningen
I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, 
har Selskapet rett til å motregne med forfalt 
premie fra samme eller andre forsikringsforhold 
med Protector, jf. fal. § 18-3.

I erstatning som tilfaller andre enn 
forsikringstakeren, kan Protector motregne 
med premie fra samme forsikringsforhold 
som er forfalt i løpet av de siste to år før 
erstatningsutbetalingen, jf. fal. § 18-3.

Dødsfall
Medfører ulykkesskaden at forsikrede 
dør innen 1 år etter skadedato, 
betales dødsfallserstatning. Eventuell 
invaliditetserstatning som måtte være 
forskuddsbetalt for samme skade, kommer 
til fradrag. Dør den forsikrede av annen 
årsak innen 1 år etter at ulykkesskaden 
inntraff, betales verken dødsfalls- eller 
invaliditetserstatning. Dør den forsikrede

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.2
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av annen årsak innen 1 år etter at ulykkesskaden 
inntraff, betales verken dødsfalls- eller 
invaliditetserstatning. Dør den forsikrede 
senere enn 1 år etter at ulykkesskaden 
inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men 
invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad 
som skaden ville ha medført.

Hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset, 
tilfaller erstatningen den forsikrede eller de 
etterlatte i henhold til forsikringsavtalelovens 
bestemmelser, jf.§ 15-1.

Hvis forsikringssummen er angitt i antall G, 
utgjør erstatningsbeløpet grunnbeløpet i
Folketrygden (G) på dødsfallstidspunktet 
multiplisert med det antall G som er angitt i
forsikringsbeviset. Ved lønnsbaserte dekninger 
er det pensjonsgivende inntekt i året før skaden 
inntraff som legges til grunn. Hvis forsikredes 
antatte pensjonsgivende inntekt uten skaden 
i året skaden inntraff gir et høyere grunnlag, 
legges dette til grunn.

Medisinsk invaliditet
Har ulykkesskaden innen 3 år fra skadedato 
ført til medisinsk invaliditet som antas å bli 
livsvarig, betales det invaliditetserstatning. For 
100% medisinsk invaliditet, utbetales avtalt 
forsikringssum. 
Ved delvis invaliditet utgjør erstatningen en 
forholdsmessig andel av forsikringssummen. 
Dekningen gjelder fra 1%.

Hvis forsikringssummen ved invaliditet er angitt 
i antall G, beregnes maks. erstatningsbeløp 
etter gjeldende G på ulykkestidspunktet. Ved 
lønnsbaserte dekninger er det pensjonsgivende 
inntekt i året før skaden inntraff som 
legges til grunn. Hvis forsikredes antatte 
pensjonsgivende inntekt uten skaden i året 
skaden inntraff gir et høyere grunnlag, legges 
dette til grunn.

Erstatning kan tidligst kreves 1 år etter 
skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan 
forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes 
i inntil 3 år etter skadedagen. Oppgjøret 
skal da basere seg på hva som må antas å bli 
den livsvarige medisinske invaliditeten ut fra 
tilstanden på 3-årsdagen.

Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt 
grunnlag uten hensyn til medlemmets 
yrke, nedsatt evne til inntektsgivende 
arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. i 
henhold til Sosial- og helsedepartementets 
invaliditetstabell inntatt i forskrift av 21. april 
1997. Dersom et ulykkes- eller sykdomstilfelle 
fører til flere skader på samme person, 
fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet 
vurdering.

Psykiske skader, som for eksempel sjokklidelse, 
depresjon, angst, tilpasningsforstyrrelser 
eller somatoforme lidelser dekkes ikke, når 
det ikke samtidig er oppstått en fysisk skade 
som medfører livsvarig og erstatningsmessig 
medisinsk invaliditet.

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere 
skader på samme person, fastsettes 
invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, 
på samme måte som for yrkesskade (den 
såkalte “reduksjonsmetoden”). Dersom 
ulykkeshendelsen medfører skade av en 
kroppsdel som fra før har nedsatt funksjon, 
gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende 
tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre 
forhold medvirker til at den medisinske 
invaliditeten blir høyere enn det skaden alene 
tilsier, ytes forholdsmessig erstatning, se også 
punkt 5.5.2.

Skader som kun virker vansirende gir ikke rett til 
invaliditetserstatning. 
Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning.
Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede.

5.3
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Behandlingsutgifter
Selskapet dekker rimelige og nødvendige 
behandlingsutgifter foreskrevet av lege eller 
tannlege som følge av ulykkesskaden i inntil 3 
år fra skadedato.

Utgifter til hjelpemidler er ikke omfattet av 
forsikringen.

Reiseutgifter til og fra hjemstedet for 
nødvendig behandling dekkes for rimeligste 
transportmiddel når en tar hensyn til 
forsikredes tilstand.

Erstatningen er begrenset til 5 % av avtalt 
forsikringssum ved medisinsk invaliditet.

Behandlingsutgiftene må dokumenteres med 
originale bilag. 
Den delen av behandlingsutgifter som kan 
kreves erstattet fra annet hold, dekkes ikke.

I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1 
000.

Forsikringen dekker ikke merutgifter til 
undersøkelse, behandling eller opptrening 
i private helseinstitusjoner eller hos 
privatpraktiserende lege/behandler uten 
offentlig refusjonsrett.

Dersom forsikrede ikke er medlem av norsk 
folketrygd, dekkes bare behandlingsutgifter 
som om forsikrede hadde vært medlem.

Ved tannskader hos barn erstattes likevel 
utgifter til første permanente tannbehandling 
(bro, krone o.l.), selv om behandlingen skjer 
senere enn to år etter skadedagen. Oppgjør 
skal dog skje senest ti år etter utgangen av det 
året som skaden inntraff. Behandlingsutgifter 
på grunn av tannskade som følge av spising 
dekkes ikke.

Redningsaksjoner og transport fra skadestedet 
dekkes ikke.

Behandlingsutgifter som følge av skade 
oppstått under deltakelse i/trening 
til idrettsarrangementer, godkjent av 
forbund eller krets, skal kreves dekket av 
forsikringsordning for lisens, før erstatning kan 
kreves av ulykkesforsikringen.

Begrensninger i retten til erstatning
Forsikringen dekker ikke:
Skade på sinnet alene, for eksempel sjokk – 
uten at det samtidig er oppstått legemsskade.
Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er 
oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig 
og erstatningsmessig medisinsk invaliditet.
Skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller 
annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon.
Bestemte sykdommer eller sykelige tilstander 
selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak.
Følgende muskel-/skjelettsykdommer 
eller diagnoser i hele bevegelsesapparatet 
(armer, bein, nakke, rygg og bekken) dekkes 
ikke: fibromyalgi, myalgier, senebetennelse, 
tendinose, benhinnebetennelse, ”musearm”, 
tennisalbue, frozen shoulder, prolaps, lumbago, 
nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller 
bein (isjias), spondylolyse/-listhese, reumatiske 
sykdommer, artrose, osteochondrose, 
spondylose samt brudd som følge av patologisk 
prosess eller osteoporose.
Hjerte-/karsykdommer.
Nevroser.
Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom 
bakterier, virus eller annen smittekilde, for 
eksempel insektstikk/-bitt, alle former for 
hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-
infeksjon.
Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller 
nytelsesmidler.

5.4

5.5
5.5.1
5.5.1.1

5.5.1.2

5.5.1.3

5.5.1.4

5.5.1.5
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Skade som skyldes inntak av sovemidler, 
smertestillende eller narkotiske midler.
Skade som skyldes medisinske komplikasjoner 
oppstått ved alle former for undersøkelse og/
eller behandling utført av så vel autorisert 
som uautorisert helsepersonell.
Forsikringen dekker likevel skade som oppstår 
når den forsikrede behandles på grunn av 
en ulykkesskade som er erstatningsmessig i 
henhold til denne ulykkesdekningen.
Skade som skyldes påvirkning av lys eller 
temperatur. Forsikringen dekker likevel 
slike skader når årsaken er en nødssituasjon 
forsikrede ufrivillig var kommet i.
Tannskader som følge av spising dekkes ikke.
Grovt uaktsomt fremkalt skade med følgende 
presisering:
Skyldes forsikringstilfellet eller økning av 
skadens omfang at sikrede har vært grovt 
uaktsom, kan Selskapets ansvar settes ned 
eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det 
legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, 
om forsikrede var i selvforskyldt rus, 
hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av 
Selskapets ansvar vil få for den som har krav 
på forsikringen eller for andre personer som 
er økonomisk avhengig av ham/henne og 
forholdene ellers, jf forsikringsavtaleloven § 
13-9. 
Forsettlig fremkalt skade
Forsikringen dekker likevel slik skade dersom 
forsikrede p.g.a. alder eller sinnstilstand ikke 
kunne forstå rekkevidden av sin handling., jf 
forsikringsavtaleloven § 13-8.
Selvmord eller forsøk på selvmord.
Forsikringen dekker likevel selvmord dersom 
sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes 
en akutt sinnsforvirring med ytre årsak – 
og ikke en sinnslidelse. Kravstilleren har 
bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket 
på selvmord skyldes at den forsikrede 
p.g.a. alder eller sinnstilstand, ikke kunne 
forstå rekkevidden av sin handling, jf 
forsikringsavtaleloven § 13-8. 

Skade ved deltakelse i slagsmål eller 
forbrytelser.

Utmålingsregel ved sammensatt årsak til mén, 
ervervsuførhet eller død
Når det kan antas at sykelig tilstand/
disposisjon eller tidligere mén, sammen med 
ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes 
invaliditet, ervervsuførhet eller død, reduseres 
erstatningen i den grad den sykelige 
tilstanden/disposisjonen eller det tidligere 
mén har hatt betydning for invaliditeten, 
ervervsuførheten eller dødsfallet.

Fritidsaktiviteter/sport
Dersom annet ikke er avtalt for forsikringen, 
dekkes ikke skade oppstått under:

• Boksing.
• Sportsdykking dypere enn 40 meter og 

grottedyking.
• Fallskjermhopping, basehopping, 

hanggliding, paragliding, ballongferd eller 
flyging med mikrolette eller ultralette fly og 
lignende.

• Ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, på 
Grønland og i Himalaya dersom dette ikke 
er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.

Selskapet svarer heller ikke for ulykkesskader 
som inntreffer under deltagelse i sport, 
idretter og ekspedisjoner som gir forsikrede 
inntekt eller sponsormidler på mer enn 0.5 G 
pr. år. (G=Folketrygdens grunnbeløp.)

Militærtjeneste og lignende
Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i 
militære styrker med oppdrag utenfor Norge, 
med mindre kravstilleren godtgjør at skaden 
ikke skyldes slik tjeneste. Forsikringen dekker 
heller ikke skader som oppstår uavhengig 
av tjenesteutøvelsen, men som skyldes 
krigshandling, terrorhandling, opptøyer eller 
lignende.

5.5.1.6

5.5.1.7

5.5.1.8

5.5.1.9
5.5.1.10

5.5.1.11

5.5.1.12

5.5.1.13

5.5.2

5.5.3

5.5.4
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Krigsrisiko
Forsikringen dekker ikke skade, forverring 
av skade eller dødsfall som direkte eller 
indirekte skyldes eller står i sammenheng med 
krigslignende handlinger (enten krig er erklært 
eller ikke), opprør eller lignende alvorlige 
forstyrrelser av offentlig orden, dersom dette 
ikke er avtalt skriftlig.

Spesielle bestemmelser for reiser
Forsikringen dekker ikke skade, forverring 
av skade eller dødsfall inntruffet under krig 
eller alvorlig uro i områder hvor det er krig/
uro når forsikrede reiser inn i området/
landet, dersom dette ikke er avtalt og angitt 
i forsikringsbeviset. Opplysninger om slike 
områder fås ved henvendelse til Selskapet.

Atomkjernereaksjoner
Forsikringen dekker ikke skade som direkte 
eller indirekte er forårsaket av, eller står i 
sammenheng med atomkjernereaksjoner.

Jordskjelv/vulkanske utbrudd
Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som 
skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i 
Norge.

Luftfart
Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn 
flygning/transport med fly og helikopter.
  
For jetjagerpiloter dekkes ikke ulykkesskade 
inntruffet under flyvning.

Ved ulykkesskade inntruffet under flyvning, kan 
samlet erstatning for én person ikke overstige

• kr 5 000 000 ved dødsfall
• kr 5 000 000 ved invaliditet/ervervsuførhet
• kr 250 000 i behandlingsutgifter/

merutgifter

Begrensningen gjelder for summen av alle 
forsikringer tegnet i Selskapet. Erstatningen 
skal fordeles på de forskjellige forsikringer i 
forhold til deres forsikringssummer.

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8

6.0 Endring av antall forsikrede 
Forsikring med navneoppgave:
Forsikringstaker må sende melding til Selskapet 
når en ansatt slutter eller en ny begynner i 
bedriften, samt ved endring av arbeid/yrke.

Forsikring uten navneoppgave:
Endres antall forsikrede med 10 % eller mer 
i forsikringstiden, skal forsikringen endres 
straks. Det samme gjelder når endrning i antall 
forsikrede medfører endring i premien på 10 % 
eller mer.

6.1 6.2

7.0 Bestemmelser for forsikringsavtalen 
Følgene av svik
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, 
mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet 
etter denne og andre forsikringsavtaler i 
anledning samme hendelse, og Selskapet 
kan si opp enhver forsikringsavtale med 
vedkommende, jf. fal. §§ 13-2, 13-3 og 18-1, jf. 
også pkt 7.2 og pkt 7.5 nedenfor.

Følgene av å ikke overholde opplysning-
splikten
Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige 
og fullstendige svar på Selskapets spørsmål. 
Det skal også opplyses om særlige forhold 
som de må forstå er av vesentlig betydning for 
Selskapets vurdering av risikoen, jf. fal. § 13-1 
bokstav a. 

7.1 7.2
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Dersom de opplysninger om risikoen 
som forsikringstakeren eller noen på 
forsikringstakerens vegne har gitt ved tegning 
av forsikringen, er uriktige eller ufullstendige 
på noe vesentlig punkt, kan Selskapet si opp 
forsikringen med 14 dagers varsel, jf. fal. § 13-3.

Har forsikringstakeren eller forsikrede forsømt 
sin opplysningsplikt, og det ikke bare er lite 
å legge ham eller henne til last, kan retten til 
erstatning settes ned eller falle bort, jf. fal. 13-2.

For så vidt gjelder handlinger eller unnlatelser 
vedrørende forsikringstakers plikter etter 
forsikringsavtaleloven kapittel 13, får slike 
handlinger eller unnlatelser fra personer i 
forsikringstakers organisasjon som utfører 
arbeid av ledende art eller av andre som har 
særlig selvstendig stilling innen virksomheten, 
samme virkning for sikredes rettigheter som 
om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av 
forsikringstaker selv.

Følgene av medvirkning
Erstatningen kan settes ned eller falle 
bort dersom forsikrede forsettlig eller 
grovt, uaktsomt har medvirket til skaden, 
forsikringsavtaleloven §§ 13-8 og 13-9.

Bestemmelser om oppsigelse
Forsikringstakerens rett til oppsigelse
Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en 
ulykkesforsikring dersom:

a) forsikringsbehovet faller bort, eller
b) det foreligger andre særlige grunner, eller
c) for flytting av forsikringen til et annet 

selskap

Forsikringstaker skal varsle Selskapet med en 
frist på minst én måned. Ved flytting skal det i 
varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen 
flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se 
fal. § 12-3.

En kollektiv ulykkesforsikring kan i 
forsikringstiden ikke sies opp for flytting til et 
annet selskap, se fal. § 12-3 fjerde ledd.

Selskapets rett til oppsigelse
Selskapet kan i forsikringstiden si opp en 
løpende forsikring i samsvar med reglene i fal. 
§ 12-4:

a) med 14 dagers varsel dersom det er gitt 
uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
risikoen, se fal. § 13-3

b) med øyeblikkelig virkning dersom det 
svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger om risikoen, se fal. § 13-3

c) med 1 ukes varsel dersom det foreligger 
svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se fal. 
§ 18-1

d) med 2 måneders varsel dersom sikrede 
eller noen som kan identifiseres med 
sikrede, har fremsatt trusler mot ansatte i 
Selskapet

e) med 2 måneders varsel dersom sikrede 
tilbakekaller forsikringsmeglers fullmakt, så 
fremt ny meglerfullmakt ikke blir gitt

f)   med 2 måneders varsel dersom det 
foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter 
eller andre ansvarsbegrensende 
forutsetninger

g) med 2 måneders varsel dersom bruken 
av forsikringsgjenstanden eller sikredes 
virksomhet endres på en måte som 
innebærer at Selskapet ikke ville overtatt 
forsikringen om det nye forholdet hadde 
foreligget på tegningstidspunktet

h) med 2 måneders varsel dersom 
sikrede gjentatte ganger misligholder 
premiebetaling, jf. fal. § 14-2

Fornyelse av forsikringen
Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, 
fornyes automatisk for ett år

7.3

7.4
7.4.1

7.4.2

7.5
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av gangen, jf. fal. § 12-7, hvis ikke 
forsikringstakeren innen forsikringstidens utløp 
varsler Selskapet om at forsikringen ikke ønskes 
fornyet, jf. fal. § 12-8.

Hvis Selskapet ønsker å avbryte 
forsikringsforholdet, av særlige grunner 
som gjør dette rimelig, må Selskapet varsle 
forsikringstakeren skriftlig 2 måneder før 
utløpet av forsikringstiden, jf. fal. § 12-9. 

Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie. 
Endringene blir gjeldende fra fornyelsesdag, 
med mindre annen skriftlig avtale er inngått.

Nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist mellom 
forsikringstakeren og Selskapet, kan hver av 
partene kreve nemndbehandling for å løse 
tvisten, jf. lov om forsikringsavtaler § 20-1.
Nærmere opplysning om dette kan fås hos 
Selskapet, Finansnæringens Fellesorganisasjon 
eller Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 
0212 Oslo.
Selskapet er fri for ansvar hvis sikrede ikke 
har anlagt sak eller krevd nemndbehandling 
innen seks måneder etter at sikrede fikk 
skriftlig melding om at Selskapet ikke anser seg 
ansvarlig og det samtidig er minnet om fristen, 
dens lengde og følgen av at den oversittes, jf. 
fal. §§ 18-5 og 20-1.

Foreldelse
Krav på erstatning foreldes etter 3 år. Fristen 
begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår 
da den berettigede fikk nødvendig kunnskap 
om de forhold som begrunner kravet, jf, 
forsikringsavtaleloven § 18-6.

Sikrede mister rett til erstatning dersom kravet 
ikke er meldt Selskapet innen ett år etter at 
sikrede fikk kunnskap om de forhold som 
begrunner kravet, jf. forsikringsavtaleloven § 
18-5 første ledd.

Forsikringsavtalens varighet og beregn-
ing av premie
Med mindre annet er avtalt og beskrevet i 
vilkår eller polise, gjelder forsikringen fra det 
tidspunkt avtale er vedtatt av partene, eller 
fra og med en senere avtalt dato kl. 00.00. 
Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste dato i 
avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere 
fornyelser. Det er en forutsetning at premien 
blir betalt innen den tid som fremgår av 
betalingsvarselet. 

Dersom betalingsfristen ved andre gangs varsel 
ikke overholdes, opphører avtalen helt eller 
delvis på grunn av manglende betaling jf. fal. § 
14-2. Selskapet har i slike tilfeller krav på premie 
for inntil 60 dager utover den tid Selskapet har 
vært i ansvar. Avtalen, eller de deler av avtalen 
som kravet gjelder, blir annullert.

Hvis det er en forutsetning at premien skal 
være betalt før Selskapets ansvar begynner 
å løpe, jf. fal. § 14-1, fremgår dette av 
forsikringsbeviset for den enkelte dekning. 
Tilsvarende gjelder ved terminvise og avtalte 
utvidelser eller endring av forsikringsdekningen.

Opphører Selskapets ansvar i forsikringstiden, 
har forsikringstaker krav på å få tilbakebetalt 
premie. Premien som skal godskrives 
forsikringstakeren, skal utgjøre en 
forholdsmessig andel av premien som den 
gjenstående forsikringstiden utgjør i antall 
hele måneder i forhold til den samlede 
forsikringstiden, jf. fal. § 12-5.

Ved terminvis premiebetaling beregnes et 
termintillegg.

7.6
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Særlige begrensninger i Protectors 
erstatningsplikt
Protector svarer ikke for tap eller skade og 
økning i tap eller skade, som direkte eller 
indirekte er forårsaket av, står i sammenheng 
med eller skyldes:
 

a) atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, 
kjernebrennstoff, radioaktiv stråling/avfall, 
bruk av raketter eller farlig spredning av 
biologiske eller kjemiske substanser.

b) radioaktiv, giftig, eksplosiv eller 
annen farlig egenskap ved kjerneladede 
sprenglegemer.

c) krig eller krigslignende handlinger, 
uansett om krig er erklært eller ikke, opprør 
eller lignende alvorlig forstyrrelse av den 
offentlige orden samt streik eller lock-out. 

d) jordskjelv eller vulkanske utbrudd.
e) politiske handlinger ved nasjonale eller 

lokale myndigheter, så som inndragelse, 
ekspropriasjon, nasjonalisering, rekvisisjon 
og lignende.

f)   brudd på internasjonal lovgivning. 
Protector vil ikke under noen omstendighet 
yte erstatning, dekning eller andre ytelser 
som kan medføre at Protector handler i 
konflikt med de til enhver tid gjeldende 
sanksjoner, restriksjoner eller forbud 
iverksatt av FN, EU, Storbritannia eller USA.

Terrorhandling
Skade som skyldes terrorhandlinger dekkes i 
samsvar med følgende bestemmelser:
 
Med terrorhandling forstås en 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. Handlinger som er 
omfattet av lov av 20. mai 2005 nr. 28 om 
straff (straffeloven) kapittel 18, eller som 

myndighetene i landet der handlingen fant 
sted har definert som terrorisme, er uansett 
omfattet.  

Selskapets samlede ansvar for alle 
erstatningsmessige skadetilfeller som direkte 
eller indirekte skyldes eller står i sammenheng 
med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 
NOK 1 milliard ved én og samme hendelse, 
og NOK 1 milliard pr. kalenderår totalt for alle 
hendelser.
 
Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter 
alle forsikringsavtaler i Selskapet til sammen, 
med unntak for særskilte inngåtte avtaler om 
dekning av skader eller tap som skyldes terror.

Med én og samme hendelse forstås alle 
skadetilfeller Selskapet er forsikringsgiver 
for, som inntrer innenfor et tidsrom av 72 
timer regnet fra første skadetilfelle, og som 
direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med terrorhandling. Overstiges 
sumbegrensningen pr. hendelse, vil alle 
erstatningene bli redusert forholdsmessig.

Forsikringsselskapenes sentrale register 
– FOSS og ROSS
Alle skader som meldes et forsikringsselskap 
kan registreres i Forsikringsselskapenes 
sentrale skaderegister (FOSS). Når et 
forsikringsselskap melder en skade til 
registeret, får Protector oversikt over alle 
skader som tidligere er meldt på samme kunde, 
inkludert skader i andre forsikringsselskap. 
Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre 
enn forsikringsselskapene og kan kun hentes 
ut i forbindelse med registrering av skade. Det 
lagres ingen dokumenter i registeret.

Registrerte skader slettes etter 10 år. Den 
forsikrede har rett til innsyn i registret. 
Forsikringstaker har innsynsrett i registeret

7.9
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etter personopplysningslovens § 18. Dersom 
slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning 
sendes Protector eller Finansnæringens 
Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

FOSS gjelder ikke for næringsforsikring.

Register for forsikringssøkere og forsikrede
Dersom forsikredes helseopplysninger 
medfører tilleggspremie, reservasjon 
eller avslag, kan navn, fødselsnummer, 
Protectors navn og registreringsdato 
registreres i “Register for forsikringssøkere 
og forsikrede” (ROFF). I tillegg registreres 
søknader om uføreerstatning. Registeret 
benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet 
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) for 
å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at 
opplysningsplikten overholdes. Registreringer 
bli slettet etter 10 år.

Forsikrede har innsynsrett i registeret etter 
personvernforordningen (GDPR) artikkel 15, 
jf. personopplysningsloven § 16 om unntak fra 
retten til innsyn. Dersom slikt innsyn ønskes, 
må skriftlig anmodning sendes Protector eller 
Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473 
Solli, 0202 Oslo.

Andre bestemmelser
Lovvalg
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen 
i den utstrekning dette ikke er i strid med 
lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i 
forsikring, eller det er gjort annen avtale.

Verneting
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved 
norsk domstol, med mindre det er i strid med 
ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller 
det er gjort annen avtale.

Valuta
Premiebeløp, forsikringssummer og 

erstatninger med videre som springer ut av 
forsikringsavtalen, regnes i norske kroner 
(NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller 
forsikringsbevis.

Lovlige interesser
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser 
som kan verdsettes i penger.
Forsikringen omfatter heller ikke interesser 
som rammes av straffeloven sine bestemmelser 
om hvitvasking.

Vinningsforbud
Forsikring skal ikke føre til vinning, men skal 
erstatte det tap som er lidt innenfor rammen av 
forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet 
bevis for tingens eller interessens verdi.

Garantiordning for skadeselskaper
Selskapet er medlem av garantiordningen 
for skadeforsikring, se lov om banksikring av 
12. juni 1996 nr. 75 kap. 2a og forskrift om 
garantiordning for skadeforsikring av 22. 
desember 2006 nr. 1617. Ordningen skal være 
en trygghet for sikrede dersom Selskapet ikke 
kan betale det de plikter i henhold til inngåtte 
skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 prosent av 
hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som 
gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring 
skal likevel dekkes med 100 prosent. 
Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav 
utover kr. 20 millioner for hvert krav, for hver 
sikret og for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet 
ikke kredittforsikring, livsforsikringer, 
energiforsikringer og luftfartsforsikringer. 
Videre dekkes ikke sjøforsikring, unntatt 
når forsikringen gjelder skip som ikke er 
registreringspliktige i henhold til lov om 
sjøfarten (sjøloven) av 24. juni 1994 nr. 39 § 11 
annet ledd, eller fiskefartøyer opp til

7.10.2

7.11
7.11.1

7.11.2

7.11.3

7.11.4

7.11.5

7.12



Side 13 av 14
Gjelder fra 01.01.2021
Erstatter 01.01.2020

FORSIKRINGSVILKÅR P 920 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 

og med 50 bruttotonn som er registrert i 
Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd, 
første punktum.

Garantiordningen dekker ikke 
næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder 
foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere 
fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår:

a) har flere enn 250 ansatte
b) har en omsetning på minst kr. 100 

millioner ifølge siste årsoppgjør, eller
c) har eiendeler ifølge siste balanse på minst 

kr. 50 millioner

For nærmere detaljer henvises det til 
ovennevnte lov og forskrift.

Behandling av personopplysninger
Protector Forsikring ASA behandler 
personopplysninger i overenstemmelse med 
gjeldende personvernregelverk. 
 
Personopplysninger er opplysninger som kan 
knyttes til en identifisert eller identifiserbar 
fysisk person som for eksempel navn, 
adresse, fødselsnummer, e-postadresse og/
eller bilnummer. Slike opplysninger kan være 
nødvendig for oss å behandle for at vi skal 
kunne betjene deg som kunde i forbindelse 
med opprettelse og administrering av 
forsikringsordninger. 

Vi vil ikke utlevere personopplysninger om deg 
til andre uten at dette er uttrykkelig fastsatt lov 
eller vi i forkant av utleveringen har innhentet 
samtykke fra deg. Personopplysninger og 
andre opplysninger om forsikringsforholdet 
vil bli utlevert til offentlige myndigheter 
(Skatteetaten, Arbeids- og Velferdsetaten 
(NAV), politiet eller andre etater) når dette 
følger av lovbestemt opplysnings- eller 
utleveringsplikt.

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger 
enn nødvendig. Personopplysningene dine vil 
derfor slettes umiddelbart behandlingsformålet 
opphører. 
 
Dersom vi behandler personopplysninger 
om deg har du visse rettigheter hva 
gjelder blant annet rett til innsyn, retting 
av uriktige personopplysninger, sletting av 
personopplysninger og dataportabilitet. Ønsker 
du mer informasjon om dine rettigheter se 
personvernerklæring på vår hjemmeside 
www.protectorforsikring.no 

Ønsker du å innfri dine rettigheter som 
registrert, eller har spørsmål vedrørende vår 
behandling av personopplysninger kan du 
kontakte vårt personvernombud ved å sende 
en e-post til dpo@protectorforsikring.no 
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BISTAND I KLAGESAKER 
Ved tvist om forsikringsavtalen eller oppgjøret 
har du rett til å klage på vår behandling og 
beslutning i en sak. Ønsker du å benytte deg 
av denne rettigheten ber vi deg kontakte 
Selskapet via post eller e-post:  

Protector Forsikring
Postboks 1351 Vika
0113 Oslo
E-post: klage@protectorforsikring.no 
(vi fraråder å sende sensitive 
personopplysninger pr. e-post)

Hvis en mener Selskapet har gjort feil ved 
behandlingen av en sak, og dette ikke blir 
avklart gjennom den vanlige saksbehandlingen, 
kan forsikrede/sikrede ta kontakt med:

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO
E-post: firmapost@finkn.no 
(vi fraråder å sende sensitive 
personopplysninger pr. e-post)

Kontorets virksomhet omfatter alle 
forsikringsbransjer, også forsikringer som 
gjelder næringsvirksomhet. Det koster ikke noe 
å søke råd hos kontoret.


