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medlemsforsikring Livsforsikring

Forsikringsbeviset og følgende informasjon gir 
deg opplysninger om de viktigste dekningene i 
din forsikring og den viktigste informasjonen i de 
forsikringsvilkårene som gjelder for den gruppen 
du tilhører. Informasjonen inneholder opplysninger 
om de viktigste rettighetene

og pliktene som følger av forsikringen samt om 
viktige begrensninger i forsikringsdekningen. 
Forsikringens utstrekning som framgår av 
forsikringsbeviset, bygger på de opplysninger 
som er gitt av gruppemedlem/forsikringstaker. 
Gruppemedlem/forsikringstaker plikter å 
rapportere inn endringer som kan ha betydning for 
forsikringen. 

For forsikring gjelder den informasjonen som er 
angitt i forsikringsavtalen og punkt 7.2 i henhold 
til vilkårene gjeldene for forsikringen. Fullstendige 
vilkår kan bestilles fra Diabetesforbundets 
Medlemsforsikring på tel. 90 49 90 10 
(mandag- fredag 08.30-16:30), alternativt på 
diabetesnorge@fuab.com. 

Grunnbeløpet for 2020 er NOK 101 351. 

Forsikringsprodukter 
All kollektiv forsikring tilhører kategorien 
kapitalforsikring. Dette betyr at innbetalinger, ikke 
inntekten, blir skattlagt som en fordel. 

Forsikringens omfang 
Livsforsikringen, forsikringens omfang framgår 
av forsikringsbeviset og i de fullstendige 
vilkårene. Forsikringen gir erstatning etter de 
forsikringsvilkår som gjelder når Dødsfallet 
inntreffer under forsikringstiden. 

Avsnittene under er et supplement til 
den informasjonen som framkommer i 
forsikringsbeviset og i de fullstendige vilkårene. 

Livsforsikring
Livsforsikringen utbetaler et engangsbeløp på 
4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp til etterlatte 
ved den forsikredes død. Beløpet reduseres ikke 
avhengig av din alder ved dødsfallet.

Kvalifiseringstid
Ved signering av forsikring gjelder en 
kvalifiseringsperiode om 1 år. I løpet av 
kvalifikasjonsperioden er forsikringsbeløpet 0,5 
ganger folketrygdens grunnbeløp.

Fullt arbeidsføre
For å tegne denne livsforsikringen må du være 
fullt arbeidsfør. For å anses som fullt arbeidsfør 
må man kunne utføre arbeidet sitt uten 
innskrenkninger. Personer som er helt eller delvis 
sykmeldt, har fått innvilget syke-, rehabiliterings - 

eller attføringspenger eller lignende støtte eller er 
minst 50 % uføretrygdet er ikke fullt arbeidsføre. 
En person som har hvilende rett til syke - 
attførings - og uføreytelser anses ikke for å være 
fullt arbeidsfør i den tiden støtten eller trygden er 
hvilende. Personer det er bevilget omsorgsstøtte 
for, som er i et arbeidsforhold med lønnstilskudd 
til arbeidsgiver eller som av helseårsaker har  
fått tilpasset arbeid, anses heller ikke som fullt 
arbeidsføre.

Begunstigede
Mottakerne er først og fremst ektefelle /registrert 
partner eller samboer og dine arvinger. Du kan 
velge å skrive din egen Begunstigelseforskrift 
på en spesiell blankett som du kan laste ned 
på diabetesnorge@fuab.com eller bestilles fra 
Diabetesforbundets Medlemsforsikring på tel. 90 
49 90 10 (mandag- fredag 08.30-16:30)

Forsikringsvilkår (for fullstendige vilkår, se vilkår 
kollektiv dekning
Avtalen om frivillig kollektiv forsikring er inngått 
mellom Protector Forsikring og gruppemedlemmet. 
For forsikring gjelder den informasjonen som 
er angitt i forsikringsavtalen og punkt 7.2 enligt 
vilkårene gjeldene for forsikringen.

Tegningsregler 
Personer som tilhører den forsikrede gruppen har 
rett til livsforsikring i henhold til gruppeavtale 
underlagt gruppemedlemmet er fullt arbeidsfør, du 
må være bosatt og oppført i manntallet i Norge.

Minimum alder å signere Forsikring er 16 år. 
Høyeste alder for tegning av Forsikringen er 59 
år. Forsikringen gjelder lengst og i måneden fyller 
forsikrede 65 år.

Forsikringsperiode 
Forsikringsperioden fremgår av forsikringspolisen 
og fornyes for ett år av gangen, så lenge den 
kollektive avtalen med Försäkringsutveckling 
Sverige AB/Protector Forsikring og gruppen 
gjelder. Vilkår og premie kan endres ved 
hovedforfall. 

Den kollektive forsikringen opphører når 
forsikrede ikke lenger tilhører den bestemte 
gruppen avtalen gjelder for. Forsikring opphører 
ved å gjelde utgangen av den månad da forsikrede 
oppnår den i forsikringspolisen angitte sluttalder. 

Forsikringen er gyldig i ett år så lenge premien er 
betalt og den kollektive avtalen gjelder mellom 
Försäkringsutveckling Sverige AB/Protector 
Forsikring og gruppen. 
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Protector Forsikring sitt ansvar 
Protector Forsikring sitt ansvar trer i kraft 
dagen etter den dagen Protector Forsikring 
eller Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) 
har mottatt søknad om forsikring. Dette gjelder 
under forutsetning av at forsikringen kan tegnes 
på normale vilkår og i henhold til de reglene og 
vilkårene i den kollektive kontrakten Protector 
Forsikring har gitt. 

Forsikredes rett til å si opp forsikringen 
Forsikringen kan til enhver tid sies opp av 
forsikrede. En oppsigelse må være skriftlig og 
bekreftet av eventuelle endelig begunstigede. 
Oppsigelsen gjelder fra dagen etter selskapet 
mottok oppsigelsen. 

Når skal premien betales? 
Premien for forsikringen skal betales senest 14 
dager etter den dagen FUAB sendte krav om 
betaling av premie til forsikrede. Fornyelsespremie 
for en allerede eksisterende forsikring betales 
innen 30 dager fra datoen for FUAB har sendt 
premievarsel. 

Oppsigelse pga for sen betaling av premie 
Betales ikke premien i tide vil FUAB varsle 
oppsigelse av forsikringen. Oppsigelsen trer i kraft 
30 dager etter den dagen varselet ble sendt fra 
FUAB. 

Gjenåpning 
Har en oppsigelse trådt i kraft, og Protector 
Forsikring sitt ansvar har opphørt, kan 
forsikringen gjenåpnes under forutsetning av at 
den ubetalte premien betales innen tre månder 
etter at forsikringen opphørte. Dette gjelder ikke 
nytegnet forsikring. Gjenåpning skjer dagen etter 
at premien er betalt. 

Begrensninger i FUAB og Protector Forsikring sitt 
ansvar og opplysningsplikt
Den som søker om forsikring plikter på anmodning 
fra FUAB/Protector Forsikring å gi informasjon 
som kan være relevant for at forsikring blir 
innvilget. Dersom den som søker om forsikring 
ved utførelsen av sin opplysningsplikt gir feil eller 
ufullstendige opplysninger, kan FUAB/ Protector 
Forsikring være helt eller delvis fritatt for sitt 
forsikringsansvar. 

Forsettelig fremkalling av en skade 
Dersom forsikrede med vilje eller grovt uaktsomt 
fremkaller en skade, kan Protector Forsikring 
helt eller delvis bli fritatt fra forsikringsansvar. 
Hvis mottakeren har forsømt det, følger 
Protector Forsikring vilkårene for varsling av 
forsikringssaker innen en viss tidsperiode og 
ikke deltok for etterforskning, og dette har 
forårsaket skade for Protector Forsikring kan 
forsikringskompensasjon bli redusert. 

Melding om skade 
Melding om dødsfall som kan gi deg rett til 
erstatning, skal gjøres til Protector Forsikring 
så snart som mulig. Den forsikrede må da følge 
Protector Forsikrings instrukser.

Foreldelse 
Den som vil ha forsikringskompensasjon, 
eller annen forsikringsdekning, må bringe 
tiltak innen ti år fra den tid da forholdet* som 
angitt i Forsikringsavtalen har rett til slik 
beskyttelse inntraff. Dersom personen som 
ønsker å ha forsikringsdekning har gjort krav til 
forsikringsselskapet innen den tid som er angitt 
i første ledd, er fristen for å bringe en handling 
alltid minst seks måneder fra selskapet forklarte at 
det har tatt endelig stilling på kravet.

Hvis handlingen ikke er gjort som beskrevet over, 
er retten tildelt forsikringsdekning tapt.

* Forhold refererer til tidspunktet da døden 
skjedde under denne tilstanden.

Forsikringsselskapenes felles registre 
Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister:

Alle skader som meldes et forsikringsselskap, 
kan registreres i “Forsikringsselskapenes sentrale 
skaderegister” (FOSS) eller i ROFF, se nedenfor. 
Når et forsikringsselskap melder en skade til 
registeret, får selskapet automatisk oversikt over 
fødsels- eller organisasjonsnummer, saksnummer, 
bransjekode, selskap, skadetype, dato og 
saksbehandlers initialer for alle skader som 
tidligere er meldt på samme kunde - også skader 
i andre forsikringsselskaper. Det er ikke mulig for 
selskapene å hente ut informasjon fra registeret 
annet enn ved registrering av skade. Registeret 
er ikke tilgjengelig for andre. Registrerte skader 
slettes etter 10 år. 

Forsikrede har innsynsrett i registeret etter 
personopplysningslovens § 18. Dersom slikt 
innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes 
selskapet eller Finansnæringens Servicekontor, 
Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. 

Register for forsikringssøkere og forsikrede:

Dersom forsikringssøkerens/forsikredes 
helseopplysninger medfører tilleggspremie, 
reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, 
selskapets 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. 
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Forsikrede har innsynsrett i registeret etter 
personopplysningslovens § 18. Dersom slikt 
innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes 
selskapet eller Finansnæringens Servicekontor, 
Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. 

Behandling av personopplysninger
For informasjon om behandling av personlige Data, 
til Försäkringsutveckling ABs personvernpolicy, 
tilgjengelig for nedlasting på fuab.com, samt de 
fullstendige forsikringsbetingelsene som kan 
bestilles fra kundeservice på forespørsel.

Forsikringsgiver 
Protector Forsikring ASA 
Støperigata 2 Postboks 1351 Vika 0113 Oslo  
Tlf.: 24 13 18 00 

Forsikringsformidler
Forsikringen formidles av Försäkringsutveckling

Sverige AB (nedan FUAB), 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 nansmarkedet. finansmarkedet. 
Finansinspektionen er lett tilgjengelig via 
finansinspektionen@fi.se, www.fi.se eller på 
telefonnummer +46 (0)8-408 980 00.  
Finansinspektionen kan på forespørsel gi 
informasjon om FUAB og dets ansattes arbeid som 
forsikringsmeglere.

FUABs virksomhet som forsikringsmegler er 
regulert primært ved lov (SFS 2018:1219) 
om forsikrings distribusjon og FI regelverk og 
generelle retningslinjer om forsikringsdistribusjon. 
Lov om forsikringsdistribusjon og FI regelverk 
utfyller hverandre og beskytter deg som kunde.

FUABs ansatte mottar, i forhold til en enkelt 
forsikringskontrakt, kun fast månedslønn eller 
timelønn avhengig av ansettelsesform.

Ansvarsforsikring 
FUAB har en juridisk ansvarsforsikring som dekker 
det ansvaret som et mellomledd i FUAB kan 
pådra seg i forbindelse med forsikringsformidling 
virksomhet. Hvis du lider skade eller økonomisk 
tap som du tror mellommannens handlinger 
har forårsaket, kan du reise et krav mot FUAB 
eller reise et krav direkte mot FUAB eller 
forsikringsgiveren som nevnt nedenfor. Du må 
varsle FUAB om kravet innen rimelig tid, innen 
ett år fra det tidspunktet du la merke til eller 

burde ha lagt merke til at skaden hadde oppstått. 
Dersom varsling ikke er gjort innen denne 
perioden, du mister rett til erstatning. Det samme 
gjelder hvis handlingen ikke er reist innen ti år fra 
meklingøyeblikk. 

Ansvarsforsikringen oppfyller 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 ett år er 2,501,236 
euro. Forsikringsselskapet er HDI Global SE via 
Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 
Stockholm, telefon 08-664 51 00, mail: info@
nordeuropa.se.. Forsikringsselskapet legger ut 
forsikringsserti kat på forespørsel. 

Honorar 
Som en del av premien betaler du kompensasjon 
til FUAB for forsikringsmegling og tilhørende 
tjenester, samt, hvor det er hensiktsmessig, 
reguleringen av fordringer som dekkes av 
forsikringen. Kompensasjonsbeløpet er 
basert på antall forsikringer og beregnes som 
forskjellen mellom avtalt kundepremie og 
forsikringsselskapets risikopremie. Forsikrings-
selskapets risikopremie kan variere over 
tid, avhengig av det faktiske skadeutfallet. I 
utgangspunktet er risikopremien NOK 88, 112, 280 
eller 366, avhengig av alder.

Dersom du ikke er fornøyd 
Klage vedrørende forsikringsmeglingen av 
forsikringsavtalen rettes til Klageansvarlig hos 
Försäkringsutveckling 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 inn saken, 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. 


