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Gjelder f.o.m 01.12.2015

Nedenfor følger informasjon om produktet BliBoende, 
som i tråd med lovgivning leveres av forsikringsselskapet. 
Informasjonen gis til deg som kunde for å lette din 
beslutning om å ta ut forsikring. Full informasjon om hva 
forsikringen dekker finner du i forsikringsvilkårene.

Hvem kan tegne forsikringen?
Du som er:

 - medlem i Diabetesforbundet

 - bosatt i Norge og er dekket gjennom norsk folketrygd

 - har fylt 18 år, men er ennå ikke fylt 70 år

 - alders- eller førtidspensjonist

 - ansatt og arbeidsfør og 100 % arbeidsdyktig (mottar ikke 
sykepenger eller annen form for ytelse grunnet sykdom)

Hvem omfattes av forsikringen?
Forsikringen gjelder for den personen som ennå ikke har 
fylt 76 år (samt for medforsikrede som er spesifisert i 
forsikringsbekjedet) som har mottatt forsikringsbeskjed fra 
Diabetesforbundets BliBoende-forsikring.

Hva dekker forsikringen?
Forsikringen erstatter den forsikredes bokostnader i inntil 
12 måneder ved bortfall av inntekt. Forsikringen gjelder for 
følgende hendelser når du er:

Ansatt

 - 100 % arbeidsufør/sykemeldt grunnet ulykke,

 - når du har omsorg for barn under 16 år som har fått en  
 akutt tilstand/diagnose grunnet sykdom eller ulykke,

 - ved ufrivillig arbeidsledighet,

 - ved dødsfall

 
Selvstendig næringsdrivende

 - 100 % arbeidsufør/sykemeldt grunnet ulykke,

 - når du har omsorg for barn under 16 år som har fått en 
akutt tilstand/diagnose grunnet sykdom eller ulykke,

 - ved ufrivillig arbeidsledighet med bakgrunn i at firma har 
blitt begjært konkurs eller tvungen avvikling,

 - ved dødsfall

 
Alders-/eller førtidspensjonist

 - ved dødsfall

 - ved sammenhengende sykehusinnleggelse på mer enn 30  
 dager om den forsikrede er registrert i folkeregisteret som  
 fortsatt boende i sitt eget hjem. Dette gjelder selv om man  
 er skrevet inn på sykehus og uten opphold deretter skrives  
 inn på rehabiliteringshjem

Viktig
Dersom det finnes en eller flere medforsikrede beregnes 
skadeserstatning i forhold til antall forsikrede. Dette betyr at 

forsikringstakeren og medforsikrede bare betaler en premie, 
men begge er dekket. Hvis skade skulle oppstå erstatters 
den skadelidtes andel av bokostnadene. Hvis dere imidlertid 
velger å abonnere på hver deres forsikring der dere betaler 
en premie per person, beregnes det maksimal erstatning for 
hver av personene slik det fremkommer i forsikringsbeviset 
og helt uavhengig av hverandre.

Kompensasjon utbetales ikke hvis skaden er direkte eller 
indirekte relatert til:

 - kjente forhold som eksisterte før du tegnet forsikringen

 - bokostnader påløpt under karenstiden, annet enn ved  
 dødsfall eller ved at man blir sykemeldt som følge av  
 ulykke

 - skader som oppstår under kvalifisering- /eller   
 gjenkvalifiseringsperioden

 - medisinske behandlinger og kirurgiske prosedyrer som  
 ikke er medisinsk begrunnet

Kvalifiserings- og karenstid
Karenstid, er den tiden som løper fra skaden inntreffer og til 
man får beregnet erstatning, som er etter 30 dager.

Kvalifiseringstiden, er den tiden du må ha hatt en aktiv 
forsikring før en skade inntreffer, som er 60 dager fra 
nytegning. Dersom skade har blitt erstattet over 12 måneder 
sammenhengende, er gjenkvalifiseringstiden 360 dager.

Egenandel
Forsikringen gjelder uten egenandel.

Prisen på forsikringen
Forsikringspremien er kr. 199 per måned om du velger 
dekning opp til og med kr. 5 000 per måned ved skade, eller 
kr. 399 per måned dersom du velger dekningsomfang som 
erstatter inntil kr. 10 000 per måned ved skade.

Forsikringsperiode
Forsikringen løper månedlig, uten bindingstid og fornyes 
automatisk. For oppsigelse av forsikringen, vennligst ta 
kontakt med Diabetesforbundets medlemsforsikring på 
telefonnummer 90 49 90 10.

Hvordan skal skade meldes?
Ved skade melder du fra om dette til Diabetesforbundets 
medlemsforsikring hos Försäkringsutveckling Sverige 
AB (FUAB) så snart som mulig, dog senest innen 12 
måneder. Erstatningstilfellet begynner med en karenstid 
på 30 dager. I løpet av denne perioden beregnes ingen 
erstatning. Etter denne perioden erstatter forsikringen 
faktiske og dokumenterte bokostnader til og med valgt 
erstatningsbeløp.

Personopplysninger
Forsikringsselskapet vil behandle forsikringstakerens 
personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven 
(LOV 2000-04-14-31: Lov om behandling av 
personopplysninger (popplyl)). Formålet med dette er 
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oppfyllelse av de kontraktsmessige forpliktelsene overfor 
forsikringstakeren. Videre utgjør personopplysninger 
grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretnings- 
og metodeutvikling, statistikk og risikohåndtering, 
markedsføring og generell service.

Personopplysningene kan bli behandlet av andre 
virksomheter som forsikringsgiveren samarbeider med, i 
utføringen av det oppdraget forsikringsselskapet har fra 
forsikringstakeren. Hvis forsikringstakeren har spørsmål 
om dette, kan han/hun kontakte forsikringsselskapets 
personvernombud på personuppgiftsombud@
amtrustgroup.com.

Forsikringsselskap
Forsikringsgiveren for denne forsikringen er AmTrust 
International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 
2, Irland. Lic nr. 169384 under tilsyn av CBI (Central bank 
of Ireland tilsynsmyndighet i Irland. Forsikringsselskapet 
representeres i Norge av AmTrust Nordic AB (i vilkåret kalt 
“AmTrust”), Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, org.nr 556671-
5677, telefonnummer +46-8-440 38 00.

Dersom uenighet oppstår
Dersom forsikringstakeren ikke er fornøyd med avgjørelsen 
i forbindelse med en skade, kan avgjørelsen prøves av 
forsikringsselskapet ved at forsikringstakeren kontakter 
AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, S-111 47 Stockholm, 
Sverige, tlf. +46 8 440 38 20. Det et dessuten mulig å få en 
eventuell tvist prøvet av Finansklagenemnda, Postboks 53, 
Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60. Forsikringstakeren 
har også mulighet til å saksøke forsikringsselskapet ved 
allmenn domstol. Ved klage i forbindelse med behandling 
av din forsikringssak skal du kontakte AmTrust Nordic 
på ovenstående adresse eller skrive til klagomal@
amtrustgroup.com.

Forsikringsformidler
Försäkringsutveckling Sverige AB 
Forsikringen formidles av Försäkringsutveckling 
Sverige AB, organisasjonsnummer 559058-8850, Boks 
38044, 100 64 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8-
520 056 00 og www.fuab.com (heretter “FUAB”).
FUAB er registrerert hos Brønnøysundregistrene med 
organisasjonsnummer 918136525. FUAB er også registrert 
hos det svenske bedriftsregisteret (www.bolagsverket.
se / 0771-670670) som en uavhengig forsikringsmegler 
som formidler fond, liv og eiendoms forsikring. 
FUAB er under tilsyn av Finansinspektionen som er 
styringsorganet som overvåker selskapene i forsikrings- og 
finansmarkedet. Finansinspektionen er lett tilgjengelig via 
finansinspektionen@fi.se, www.fi.se eller på telefonnummer 
+46 (0)8-787 80 00. Finansinspektionen kan på forespørsel 
gi informasjon om FUAB og dets ansattes arbeid som 
forsikringsmeglere 

FUABs virksomhet som forsikringsmegler er regulert 
primært ved lov (2005: 405) om forsikringsmegling og 
FI regelverk og generelle retningslinjer FFFS 2005: 11 om 
forsikringsformidling. Lov om forsikringsformidling og FI 
regelverk utfyller hverandre og beskytter deg som kunde.

Ansvarsforsikring
FUAB har juridisk ansvarsforsikring som dekker det ansvar 
som et mellomledd i FUAB kan pådra seg i forbindelse med 
forsikringsformidling virksomhet. Hvis du lider skade eller 
økonomisk tap som du tror at mellommannens handlinger 
har forårsaket, kan du reise et krav mot FUAB eller reise et 
krav direkte mot forsikringsgiveren som er nevnt nedenfor. 
Du må varsle FUAB om kravet innen rimelig tid, innen ett år 
fra det tidspunkt du lagt merke til eller burde ha lagt merke 
til at skaden oppstår. Dersom varsling ikke er gjort innen 
denne perioden, mister rett til erstatning. Det samme gjelder 
hvis handlingen ikke er reist innen ti år fra mekling øyeblikk.

Ansvarsforsikring tilfreds den grad det kreves i henhold 
til lov og FI regelverk. Den maksimale erstatningen som 
kan utbetales fra ansvarsforsikring for skade er for tiden 
1,250,618 euro og den høyeste samlede kompensasjonen 
kan betales i et år er 2,501,236 euro. Forsikringsselskapet 
er Hiscox via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 
17 Stocholm. E-post: info@noreuropa, tel: +46 (0)8 
664 51 00. Forsikringsselskapet legger ut på forespørsel 
försäkringscertificat.

Honorar
For å fungere som mellomledd mottar FUAB 39 eller 
79 kroner per måned i honorar fra selskapet kunden er 
forsikret i, regnet fra premien kunden betaler. Ingen annen 
kompensasjon vil bli gitt FUAB enn den avtalte godtgjørelse 
etter foregående punktum. Hvis en tilbakebetaling 
av premie, kompensasjon til FUAB vil bli redusert. 
Tilbakebetaling av premie omfatter redusert godtgjørelse.

Dersom du ikke er fornøyd
Klage vedrørende forsikringsmeglingen av forsikringsavtalen 
rettes til Klageansvarlig hos Försäkringsutvecklin Sverige 
AB, Postbox 38044, 100 64 Stockholm, e-post: info@fuab.
com. FUAB behandler mottatte klager raskt og effektivt, 
og med klageren i fokus. Dersom du, etter å ha klaget 
saken inn, ikke er fornøyd med FUABs håndtering av din 
sak, kan du henvende deg til Klagenemnda for forsikrings- 
og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet som er underlagt 
Finanstilsynet. Eventuelle tvister med forsikringsmegler kan 
prøves i en allmenn domstol.


