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Vilkår av januar 2020 
 
 
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder 
foran lovbestemmelser som kan fravikes. 
 
Innholdsfortegnelse 
1. Hvem forsikringen gjelder for 
- Se Forsikringsbevis 
 
2. Hvor forsikringen gjelder 
- Se Forsikringsbevis 
 
3. Når gjelder forsikringen 
- Se Forsikringsbevis 
 
4. Hva forsikringen kan omfatte 
- Se Forsikringsbevis 
 
5. Erstatningsoppgjør og skademelding 
5.1 Dødsfall  
5.2 Invaliditet  
5.3 Behandlingsutgifter  
5.4 Sammensatte symptomer 
5.5 Belastningsskader 
5.6 Barneforsikring  
5.7.Foreldelse  
5.8 Renteplikt 
5.9 Cyber risiko 
 
6. Begrensninger 
6.1 Forsikringen dekker ikke  
6.2 Sykelig tilstand/disposisjon eller mén 
6.3 Skade påvirket av sykdom, tilstand … 
6.4 Skade ved terrorhandlinger 
 
7. Bestemmelser om forsikringsavtalen  
7.1 Følgene av å gi feil opplysninger  
7.2 Følgene av svik  
7.3 Forsett og grov uaktsomhet 
7.4 Fornyelse av forsikringen - oppsigelsesfrister 
7.5 Selskapets oppsigelsesrett  
7.6 Helseerklæring  
7.7 Selskapets rett til å endre premie og vilkår  
7.8 Premieberegning når forsikringen 
       opphører i forsikringstiden 
 
8. Sikkerhetsforskrifter 
 
9. Lovvalg og valuta 
 
10. Bistand i klagesaker 
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11. Spesiell risiko  
11.1 Fritidsaktiviteter / sport  
11.2 Militærtjeneste  
11.3 Krigsrisiko 
11.4 Atomkjernereaksjoner  
11.5 Jordskjelv / vulkanske utbrudd 
11.6 Luftfart 
Se også kapittel om Begrensninger 
 
12. Definisjoner 
 
13. Særvilkår  
 
Særvilkår 1 - Franchise ved invaliditetsforsikring.  
 
Særvilkår 2 – Ansvarsforsikring 

 

Særvilkår 3 – Reiseforsikring med Sikkerhetsforskrifter og Erstatningsregler 

 

Særvilkår 4 – Hjemreise – medisinsk evakuering med Sikkerhetsforskrifter og Erstatningsregler 

 
 
Melding av skade – Vennligst se betingelsene for melding av skade  
Elektronisk skademeldingsskjema skal benyttes for å melde skade i henhold til denne forsikringen. Dette finnes 
på forbundets hjemmeside. Vi tar raskt kontakt for videre behandling. 
 
Krav om forhåndsavtale om kostnader: 
Selskapets forhåndsgodkjennelse av kostnader er et absolutt krav for dekning i henhold til denne forsikringen, 
med mindre det er mulig å etterprøve et akutt behov for undersøkelser og behandling. 
 
Du skal derfor melde skaden elektronisk og avvente skriftlig tilbakemelding fra AGS Forsikring eller 
telefonhenvendelse fra Idrettens Helsesenter om videre behandling. 
 
Vennligst les gjennom hele forsikringsavtalen for en utfyllende beskrivelse av vilkår og betingelser, herunder 
pliktene som du er underlagt. 
 

Ord og setninger som er uthevet i forsikringsavtalen, har en spesiell betydning som er angitt under 

Definisjoner. 

 

Med mindre sammenhengen tilsier noe annet, skal ord i entall inkludere tilsvarende ord i flertall, og vice versa. 
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1. Hvem forsikringen gjelder for – sikrede  
Forsikringen gjelder for de personer som omfattes i forsikringsbeviset som forsikret og som forsikringstakeren 
har betalt premie på vegne av, med mindre noe annet skulle være avtalt. Dersom intet annet fremkommer i 
Forsikringsbeviset, gjelder forsikringen kun for personer under sytti (70) år og som er medlem av Norsk 
Folketrygd. Hvis forsikringstakeren fyller 70 år under en forsikringstid, skal forsikringen gjelde for hele den 
gjenværende perioden helt til neste fornyelse. 
 
2. Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder innenfor området som er angitt i forsikringsbeviset. 
 

3. Når forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder for perioden som angitt i forsikringsbeviset. 
 

4. Hva forsikringen kan omfatte 
Det fremgår av forsikringsbeviset og vilkårene for denne forsikringen hva forsikringsavtalen faktisk omfatter og 
forsikringssummer som gjelder. 
 
4.1 Hvilke skader som kan erstattes  
Denne forsikringen omfatter idretts- og ulykkesskade som rammer forsikrede under forsikringstiden. 
 
Reise til og fra trening/konkurranse kan være dekket dersom dette fremkommer av Forsikringsbeviset. 
 
5. Erstatningsoppgjør- Skademelding 
Den forsikrede skal melde alle skader ved hjelp av det elektroniske skademeldingsskjemaet som befinner seg 
på forbundets hjemmeside. 
 
Forsikringen forutsetter at all behandling skal godkjennes av Selskapet før behandlingen finner sted, med 
unntak av akutt behandling.  
Kostnader som ikke er skriftlig forhåndsgodkjent av Selskapet, blir ikke dekket, unntatt akutt behandling. 
 
Melding om skade må sendes skriftlig til Selskapet snarest mulig. Melding om skade må sendes Selskapet 
innen ett (1) år etter at den forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 
 
Forsikrede som vil fremme krav mot Selskapet, skal gi Selskapet de opplysninger og dokumenter som er 
tilgjengelige for ham eller henne, og som Selskapet ber om for å kunne ta stilling til kravet og ta en beslutning 
vedrørende kravet. 
 
Selskapet kan be om den forsikredes fødselsattest og personnummer når et krav blir fremmet. 
 
Skulle den forsikrede oppgi uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med et krav, som han eller 
hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, vil den 
forsikrede miste ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler med Selskapet 
i anledning samme erstatningskrav eller hendelse. 
 
På Selskapets anmodning skal det gis adgang til gjennomsyn av kilder som beskriver den forsikredes 
nåværende og tidligere helsetilstand. 
 
For dekninger inneholdende erstatning for varig medisinsk invaliditet gjelder følgende: 
Før fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad, skal forsikrede og Selskapet gjøre avtale om valg av 
spesialist til fastsettelsen. Normalt skal ikke behandlende lege skrive ut spesialisterklæring. 
Dette skal gjøres av en uavhengig spesialist innen relevant fagområde. Hvis forsikrede og Selskapet ikke blir 
enige om valg av lege, skal forsikrede og Selskapet velge en spesialist innen fagområdet ved offentlig norsk 
sykehus. 
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5.1 Erstatningsoppgjør ved Dødsfall 
Dersom ulykkesskaden og/eller idrettsskaden medfører dødsfall for den forsikrede innen ett (1) år etter 
ulykken, utbetales dødsfallserstatning. Erstatning utbetales med den forsikringssum som er angitt i 
forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme 
ulykkesskade under dekningen for invaliditet som følge av ulykken.  
Dør den forsikrede senere enn ett (1) år etter at ulykken inntraff, utbetales eventuell invaliditetserstatning 
dersom ulykken ville ha medført livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatningen beregnes ut fra den invaliditet 
som antas ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live. 

 

Dødsfallserstatning som ikke er angitt som ektefelle/ barnetillegg, utbetales til: 
1. Ektefelle/partner iht. partnerskapsloven. 
2. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle/partner, skjer utbetalingen til samboer. 
3. Etterlater man seg heller ikke samboer, skjer utbetalingen til livsarvingene. 
4. Etterlater man seg heller ikke livsarving, skjer utbetaling til den som beløpet er testamentert til eller til 

øvrige arvinger etter loven. Disse personer er begunstiget i samme rekkefølge. Det er ikke adgang til å 
oppnevne noen som er begunstiget. 

 

Ektefelle-/samboertillegget utbetales til den som er berettiget jf pkt. 5.1.2 eller pkt. 5.1.4 nedenfor. 

Barnetillegget utbetales til barn som er berettiget jf pkt. 5.1.3 nedenfor. 
 
5.1.1 Hvem forsikringen gjelder til fordel for – ved individuell ulykkesforsikring 
Dersom ikke annet er avtalt (se punkt 6.1.4), tilfaller dødsfallserstatningen forsikredes ektefelle/samboer, 
subsidiært arvinger etter lov eller testament.  
 
5.1.2 Hvem forsikringen gjelder til fordel for – ved kollektiv ulykkesforsikring 
Dersom ikke annet er avtalt (se punkt 6.1.4), tilfaller dødsfallserstatningen forsikredes ektefelle/samboer, 
subsidiært arvinger etter lov eller testament.  
 
5.2 Erstatningsoppgjør ved Invaliditet 
Dør forsikrede innen ett (1) år etter skaden, utbetales ingen invaliditetserstatning. Dersom ulykkesskaden har 
medført livsvarig medisinsk invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett (1) år etter 
skadedagen. 
Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil tre (3) år etter skadedagen. 
Oppgjøret skal da basere seg på hva som, ifølge en medisinsk spesialist, må antas å bli den livsvarige 
medisinske invaliditeten ut fra forsikredes tilstand på 3–årsdagen. 
For fullstendig invaliditet utbetales invaliditetserstatning med den sum som er angitt i forsikringsbeviset. For 
delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset. 
 
5.2.1 Spesielle bestemmelser vedrørende invaliditetserstatning 
1. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av livsvarig medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse 
av erstatningen tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold. 
2. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell 
https://www.skadesiden.no/17-nyttige-artikler/51-invaliditetstabell 
som gjelder på oppgjørstidspunktet. Vurderingen skal være rent tabellarisk. 
Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, skal skadegraden fastsettes skjønnsmessig på 
grunnlag av en sammenligning med skadefølger i tabellen. 
I tillegg gjelder: 
– Ved tap av synet på ett (1) øye når synet på det andre øyet mangler, settes invaliditetsgraden til hundre 
prosent (100 %). 
– Ved redusert syn fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av synsevnen med beste optiske hjelpemiddel. 
– Ved tap av hørselen på ett (1) øre når hørselen på det andre øret mangler, settes invaliditetsgraden til 
sekstifem prosent (65 %). 

https://www.skadesiden.no/17-nyttige-artikler/51-invaliditetstabell
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– Ved redusert hørsel fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig med bruk av veltilpasset høreapparat. 
3. Tap av, eller skade på, kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før ulykkesskaden inntraff, 
gir ikke rett til invaliditetserstatning. 
– Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig, gjøres det fradrag når 
invaliditetsgraden bestemmes. 
4. Tannskade og arr som utelukkende virker vansirende, gir ikke rett til invaliditetserstatning. 
5. Både Selskapet og forsikrede kan forlange ny fastsettelse av invaliditetsgrad når det er gått ett (1) år siden 
forrige fastsettelse. Selv om tilstanden fremdeles kan forandre seg, skal endelig erstatning beregnes når det er 
gått tre (3) år etter skadedagen. Erstatningen skal i så fall fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å 
bli den endelige. 
6. Samlet invaliditetsfastsettelse for én og samme ulykkesskade kan høyst bli hundre prosent (100 %) av 
forsikringssummen selv om flere organer er rammet. 
 
5.3 Erstatningsoppgjør ved Behandlingsutgifter 
Selskapet betaler nødvendig medisinsk behandling av skaden inntil to (2) år fra skadedagen, inntil det beløp 
som er angitt i forsikringsbeviset. Dekningen omfatter utgifter iflg. Folketrygdens egenandelssatser til lege som 
er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker, medisiner og 
proteser forordnet av lege. Forsikringen er basert på at utøver er medlem av Norsk Folketrygd. 
Ved behandling i utlandet dekkes kostnader som er vanlige, rimelige og relevante, og som er knyttet til 
tjenester og medisinsk utstyr som er medisinsk nødvendig. Ved behandling i utlandet dekkes utgifter 
tilsvarende Folketrygdens egenandelssatser. Reiseutgifter dekkes for rimeligste transportmiddel mellom 
hjemmet i Norge og til og fra nærmeste behandlingssted. Det skal her tas hensyn til den forsikredes tilstand.  
Det betales kr 2,- pr. km ved privat kjøring.  
 
5.3.1 Forsikringen erstatter nødvendige utgifter til 
Selskapet betaler nødvendige medisinske utgifter, inntil summen som er angitt i forsikringsbeviset, for: 
1. Lege med offentlig driftstilskudd. 
2. Behandling av tannskader i inntil to (2) år fra dagen hvor skaden oppstod. Hvis det ved tannskade også 
dekkes medisinske behandlingsutgifter, beregnes kun en egenandel. Det forutsettes at barn/ungdom ut det 
året de fyller tjue (20) år i den grad det er mulig benytter seg av den offentlige tannhelsetjenesten. Fremtidige 
kostnader som måtte inntreffe etter to (2) år fra skadedato, vil ikke være dekket av forsikringen. 
Ved erstatningsutmålingen kan Selskapet ta hensyn til behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen. 
3. Behandling på offentlig sykehus 
4. Behandling på privat sykehus. Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det 
offentlige helsevesen i Norge. Unntaksvis vil Selskapet kunne forhåndsgodkjenne nødvendig operasjon av 
enkelte skader ved private sykehus/ klinikker, f.eks. når det er mer enn tre (3) måneders ventetid i det 
offentlige helsevesen. Behandling eller operasjon i utlandet kan godkjennes under samme forutsetning. Ved 
utvidet lisens er det krav til mer enn sju (7) dagers ventetid i det offentlige helsevesen før en operasjon kan 
godkjennes av Selskapet ved privat sykehus/klinikker. Dette må forhåndsgodkjennes av Selskapet. 

5. Fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor. Dette gjelder imidlertid ikke behandling hos terapeuten 

for laget til den forsikrede eller terapeut som laget har avtale med. Forsikringen betaler utgifter til nødvendig 

behandling foreskrevet av lege inntil to (2) år fra skadedagen. Egenandelen fremgår av forsikringsavtalen. 

Forsikringen dekker ikke kostnader til opptrening som f. eks. medlemsavgift ved treningssenter. 
6. Alternativ behandling foreskrevet av lege. 
7. Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege. 
8. Reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt under punkt 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 and 5.3.5 ovenfor. 
Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste 
behandlingssted for forsikrede, dog ikke foresatte. Forsikredes tilstand skal hensyntas. Kilometersats privat 
kjøring godtgjøres med kr. 2,- pr kilometer. 
 
9. Behandling på rehabilitering/opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege innenfor de 
grensene som fastsettes i forsikringsbeviset.  
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Det må fremlegges originale kvitteringer for behandlings- eller operasjonsutgifter som kreves erstattet. 
Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet 
hold. 
 
5.3.2 Behandlingsforsikringen erstatter ikke 
1. utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker; 
2. utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem, annen overnatting samt diett; 
3. utgifter til foresatte; 

4. utgifter til eventuelt privat sykehus eller klinikk, Røntgen, MR 

 

- med mindre Selskapets skriftlige forhåndsaksept er innhentet. 
 

5.4 Sammensatte symptomer 

Sammensatte symptomer dekker utredning og behandling av utøvere som ikke fungerer i forhold til hva 

dokumenterte testresultater skulle tilsi og hvor åpenbar organisk skade, somatisk sykdom og psykisk sykdom er 

utelukket, dekkes inntil forsikringssummen som fremgår i forsikringsbeviset.  

Utøveren må skriftlig kunne dokumentere fra relevant helsepersonell at nevnte årsaker kan utelukkes. 

Behandlingen/utredningen skal utføres av Idrettens Helsesenter (IHS), som vil utarbeide en utredningsstrategi 
og anbefale videre behandling. Dette gjøres i nært samarbeid med utøver og om nødvendig støtteapparat. 
 
All utredning og behandling skal utføres etter anbefaling av Idrettens Helsesenter og Helseavdelingen ved 
Olympiatoppen.  

Behandling som ikke er forhåndsgodkjent av Selskapet eller bestilt av ovennevnte, vil ikke bli dekket.  

Forsikringen vil ikke dekke operative inngrep. 

 

5.5 Erstatningsoppgjør ved Belastningslidelser 
Fysiske skader som oppstår ved slitasje og belastning over tid på muskler og skjelettapparat.  
Det må dokumenteres skriftlig av medisinsk personell at treningsskaden er relevant for utøverens idrettsgren 
som han/hun har forsikring for, etter Selskapets vurdering. Skadelidte må fremskaffe skriftlig dokumentasjon 
fra lege.  
Selskapet kan maksimalt dekke behandlingsutgifter for én skade per år for samme kroppsdel maksimalt opp til 
forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset. 
 
All behandling må forhåndsgodkjennes av Selskapet eller Idrettens Skadetelefon (IHS)).  
 
Artrose / degenerative forandringer dekkes ikke.  
 

5.6 Erstatningsoppgjør ved Barneforsikring 

Gjelder dersom avtalt i Forsikringsbeviset for barn under tolv (12) år, som kan dokumentere tilknytning til en 

forsikringstaker/forbund. 

 

Hvis forsikrede oppfyller kravet om dokumentert tilknytning til en klubb under forsikringstakers forbund, 

omfattes også andre idrettsaktiviteter som er organisert under Norges Idrettsforbund, med forbehold om 

enkelte navngitte unntak. 
 
5.7 Erstatningsoppgjør og Foreldelse 
Forsikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til Selskapet innen ett (1) år etter at 
forsikrede fikk kunnskap om de forhold som er grunnlag for kravet. 
 
Krav om erstatning foreldes uansett etter tre (3) år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da 
den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 
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5.8 Selskapets renteplikt 
Renter erstattes i overensstemmelse med norsk lov. 
Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i henhold til Selskapets krav, kan 
han/hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. 
Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. 
 
5.9 Cyber risiko – kroppskade knyttet til Cyber risiko - Ulykkesdekning 
 

Alle ytelser ved Kroppsskade eller Sykdom, som er forårsaket av eller som springer ut fra en Cyberhandling eller 

Cyberhendelse, 

er betalbare, og underlagt vilkårene, betingelsene, begrensningene og ekskluderingene i disse retningslinjene. 

 
Cyberhandling sikter til en uautorisert ondsinnet eller kriminell handling eller serier av beslektede, 

uautoriserte ondsinnede eller kriminelle handlinger, uavhengig av tid og sted, eller en trussel eller pek om 

sådan, som involver tilgang til, behandling av, bruk av eller drift av ethvert Datasystem. 

 
Cyberhendelse sikter til: 

1.1 enhver feil eller utelatelse eller serier av beslektede feil eller utelatelser som involverer tilgang 

til, behandling av, bruk av eller drift av ethvert Datasystem; eller 

1.2    enhver delvis eller total utilgjengelighet eller svikt eller serier av beslektet delvis eller total 

utilgjengelighet eller svikt med hensyn til å få tilgang til, behandle, bruke eller drifte ethvert 

Datasystem. 

 
Datasystem sikter til enhver datamaskin, hardware, software, kommunikasjonssystem, elektronisk enhet 

(inkludert, men ikke begrenset til, smarttelefon, laptop, nettbrett, bærbar enhet), server, sky eller 

mikrokontroller, inkludert ethvert lignende system eller konfigurasjon av det tidligere nevnte, og inkludert 

enhver tilknyttet inndata, utdata, datalagringsenhet, nettverksutstyr eller sikkerhetskopieringsutstyr, som 

eies eller driftes av forsikringstageren eller av enhver annen part. 

 
6. Begrensninger og Unntak 
6.1 Forsikringen dekker ikke følgende forhold med mindre annet er avtalt særskilt og fremkommer i 
Forsikringsbeviset. 
6.1.0. Ikke forhåndsgodkjente kostnader erstattes ikke av Selskapet, med mindre disse er akutte og dette kan 
etterprøves.  
 
6.1.1. Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk - uten at det samtidig er oppstått legemsskade. 
– Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig 
erstatningsmessig medisinsk invaliditet. 
6.1.2. Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom, eller sykelig tilstand/disposisjon. 
6.1.3 Bestemte sykdommer eller tilstander, 
– Følgende muskelskjelettsykdommer eller diagnoser i hele muskelskjelettsystemet (armer, ben, rygg og 
bekken) dekkes ikke: isjias, spondylolyse, revmatiske sykdommer, artrose, osteokondrose, spondylose og brudd 
som skyldes en patologisk prosess eller osteoporose. 
– Hjerte-/karsykdommer 
– Nevroser. 
Belastningslidelser kan være dekket etter avtale hvis dette fremkommer i forsikringsbeviset og i henhold til 
punkt 5.4.  
6.1.4. Skade eller sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. 
insektstikk/-bitt, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon. 
6.1.5. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 
6.1.6. Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. 



                

AGS Forsikring AS   Side 9 
 

6.1.7. Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved alle former for undersøkelse og/eller 
behandling utført av så vel autorisert som uautorisert helsepersonell. 
6.1.8. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. 

Forsikringen dekker likevel slike skader når årsaken er en nødsituasjon som forsikrede ufrivillig var kommet i. 
6.1.9. Tannskader. 
Tannskader som følge av spising, samt tannskader og -merker som kun virker skjemmende, utgjør ikke grunnlag 
for invaliditetserstatning. 
 
6.1.10 Forsettlig fremkalt skade. 
Forsikringen dekker likevel tilfeller hvor forsikrede pga. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden 
av sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, 
nemlig legemsskaden. 
6.1.11 Selvmord eller forsøk på selvmord. 
Forsikringen dekker likevel selvmord dersom forsikrede 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, pga. alder eller sinnstilstand, ikke kunne forstå rekkevidden av 
sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig 
død eller fysisk skade. 
6.1.12 Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser. 
6.1.13 Skade som følge av at pålagt sikkerhetsutstyr (leggskinn, briller, hjelm, munnbeskyttelse) ikke er blitt 
benyttet. 
6.1.14 Skade på briller eller kontaktlinser 
 
6.2 Sykelig tilstand/disposisjon eller mén 
Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til 
forsikredes invaliditet eller død, reduseres erstatningen i den grad den sykelige tilstanden/disposisjonen eller 
det tidligere mén har hatt betydning for invaliditeten eller dødsfallet. 

 

6.3 Skade som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg 

Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand, som f.eks. 

hjerteinfarkt. 
 
6.4 Skade ved terrorhandlinger 
Forsikringen dekker ingen terrorhandlinger. 
 
I tillegg til unntakene som er omtalt på andre steder i Forsikringsavtalen, gjelder følgende unntak for dekning 
under Forsikringsavtalen. 
 
6.5 Fritidsaktiviteter/sport 
Forsikringen dekker ikke skader som oppstår i forbindelse med boksing, stuping, basehopp, hanggliding, 
paragliding eller flyvning i ballonger eller mikrolette/ultralette fly eller lignende, ekspedisjoner til 
Arktis/Antarktis, Grønland og Himalaya, med mindre det skulle være spesifikt avtalt og presisert at dette 
dekkes i henhold til forsikringsbeviset. 
 
6.6 Militærtjeneste 
Forsikringen gjelder ikke for deltakelse i militære styrker med oppdrag utenfor Norge, med mindre kravstilleren 
er i stand til å bevise at skaden ikke oppstod under denne typen tjeneste. Forsikringen dekker heller ikke 
skader som oppstår uavhengig av øvelsen, som er forårsaket av krigshandlinger, terrorhandlinger, opptøyer 
eller lignende. 
 
6.7 Krigsrisiko 
Forsikringen dekker ikke skader, forverring av skader eller dødsfall som er direkte eller indirekte forårsaket av 
krigshandlinger (enten det er erklært krig eller ikke), opptøyer eller lignende alvorlige forstyrrelser av offentlig 
ro og orden, med mindre det foreligger skriftlig avtale om en slik dekning. 
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6.8 Spesielle bestemmelser for reiser 
Forsikringen dekker ikke skader, forverring av skader eller dødsfall som er forårsaket av, foregår i forbindelse 
med eller som følge av krig, invasjon, handlinger som begås av utenlandske fiender, fiendtlige handlinger 
(enten det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, militær eller kapret makt eller konfiskering 
eller nasjonalisering eller beslagleggelse eller ødeleggelse av eller skade på eiendom ved eller på ordre fra 
enhver regjering eller offentlig eller lokal styresmakt som skulle finne sted i områder som er berørt av krig eller 
uro når forsikrede reiser til dette området eller landet, med mindre det skulle være spesifikt avtalt og presisert 
at dette dekkes i henhold til forsikringsbeviset. Informasjon om slike områder er tilgjengelig hos Selskapet. 
Forsikringen dekker krigsrisiko under reise når forsikrede allerede oppholder seg i et område hvor det bryter ut 
krig eller alvorlig uro. Dekningen som denne forsikringen gir, er gyldig i inntil 6 uker fra dette tidspunktet. 
 
6.9 Atomkjernereaksjoner 
Forsikringen dekker ikke skader som er direkte eller indirekte forårsaket av, delvis forårsaket av eller oppstår i 
forbindelse med: 

a) ioniserende stråling fra eller forurensning ved radioaktivitet fra kjernefysisk brensel eller 

kjernefysisk avfall eller fra forbrenning av kjernefysisk brensel 

b) radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurensede egenskaper ved 

kjernekraftanlegg, kjernereaktor, andre kjernefysiske konstruksjoner eller tilhørende kjernefysiske 

bestanddeler 

c) våpen eller enheter som benytter atom- eller kjernespaltning og/eller -fusjon eller andre 

tilsvarende reaksjoner eller radioaktive stoffer eller krefter 

d) radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurensende egenskaper ved radioaktivt 

materiale.  Unntaket i dette underavsnittet omfatter ikke radioaktive isotoper, utover kjernefysisk 

brensel, når slike isotoper blir tilberedt, fraktet, oppbevart eller brukt til forretningsmessige, 

landsbruksmessige, medisinske, vitenskapelige eller andre fredelige formål 

e) kjemiske, biologiske, biokjemiske eller elektromagnetiske våpen. 
 
6.10 Jordskjelv/vulkanutbrudd 
Forsikringen dekker ikke Ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanutbrudd i Norge. 
 
6.11 Sanksjonsbegrensning og eksklusjonsklausul 
 

Ingen (re)assurandør skal anses å dekke og ingen (re)assurandør skal være ansvarlig for å betale noe krav eller 
noen form for ytelse i denne forbindelse i den grad en slik dekning, utbetaling eller ytelse gjør at (re)assurandøren 
utsettes for sanksjoner, forbud eller restriksjoner ifølge FNs resolusjoner eller handelsmessige eller økonomiske 
sanksjoner, lover eller bestemmelser fra EU, Storbritannia eller USA. 
 
7. Bestemmelser om forsikringsavtalen 
 

7.1 Følgene av å gi feil opplysninger 

Dersom de opplysninger om risikoen som forsikringstakeren eller noen annen som opptrer på hans eller 
hennes vegne, har påtatt seg ved å tegne forsikringen, er uriktige eller har endret seg, må forsikringstakeren 
underrette AGS Forsikring AS så snart det lar seg gjøre. 

Nå AGS Forsikring AS er blitt informert om at de tidligere mottatte opplysningene vedrørende 

forsikringstakeren er uriktige, eller om eventuelle endringer av disse opplysningene, vil AGS Forsikring AS gi 

forsikringstakeren beskjed om hvorvidt dette påvirker forsikringen under denne forsikringsavtalen. For 

eksempel kan AGS Forsikring AS endre vilkårene i denne avtalen eller kreve at forsikringstakeren betaler mer 

for forsikringen under denne avtalen eller oppheve forsikringen under denne avtalen. 

Dersom forsikringstakeren unnlater å informere AGS Forsikring AS om at opplysningene som 

forsikringstakeren hadde oppgitt, var uriktige, eller forsikringstakeren unnlater å informere AGS Forsikring AS 

om eventuelle endringer, kan forsikringen under denne avtalen erklæres ugyldig og AGS Forsikring AS kan 
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unnlate å betale forsikringstakerens krav, betalingen kan reduseres eller forsikringstakeren kan miste retten til 

betaling. 
 
7.2 Følgene av svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, kan tape enhver rett etter forsikringsavtalen. Har vedkommende 
flere forsikringsavtaler med Selskapet, tapes også retten til erstatning etter disse ved samme hendelse, og 
Selskapet kan med øyeblikkelig virkning si opp enhver forsikringsavtale med forsikringstakeren. 
 
7.3 Forsett og grov uaktsomhet 
Forsikringen erstatter ikke skade som forsikrede har voldt forsettlig, med mindre noe annet skulle være avtalt. 
Selskapet erstatter heller ikke skader som forsikrede selv har voldt ved grov uaktsomhet. 
Det kan under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjøres at Selskapet skal erstatte en del av 
skaden. 
 
7.4 Fornyelse av forsikringen – oppsigelsesfrister 
Forsikringsavtalen er bindende i den avtalte forsikringstiden som fremgår av forsikringsbeviset, normalt ett (1) 
år. Likevel kan forsikringstakeren si opp avtalen med minst én (1) måneds varsel til selskapet dersom 
forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner eller forsikringen flyttes til annet 
selskap. For kollektive forsikringer kan flytteretten være regulert ved avtale. Forsikringstakeren kan ellers si 
opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden dersom Selskapet varsles om dette innen 
forsikringstidens utløp. Forsikringen fornyes automatisk for ett (1) år av gangen dersom forsikringstakeren ikke 
benytter sin rett til oppsigelse, og dersom Selskapet ikke har varslet forsikringstakeren minst to (2) måneder 
før forsikringstidens utløp om at Selskapet ikke ønsker å forlenge forsikringen. 
 
7.6 Helseerklæring 
Selskapet kan kreve helseerklæring fra enhver forsikringstaker. Helseerklæringen skal da godkjennes av hvert 
forbund før forsikringen er gyldig. 
 
7.7 Selskapets rett til å endre premier og vilkår 
Selskapet kan ved ulykkesforsikringens hovedforfall gjennomføre endringer i premier og forsikringsvilkår når 
forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige. 
Dersom noen av de endrede vilkårene i forsikringen erklæres ugyldige eller umulige å håndheve i henhold til 
norsk lov, skal de andre bestemmelsene i forsikringen, og resten av angjeldende bestemmelse, forbli uberørt 
av dette og beholde sin gyldighet.  
 
7.8 Premieberegning når forsikringen opphører i forsikringstiden 
 
7.8.1 Opphør i medhold av forsikringsavtaleloven 
Dersom forsikringen opphører i forsikringstiden i medhold av forsikringsavtaleloven, godskrives uoppbrukt 
premie til forsikringstakeren i forholdet mellom den forsikringstid det er betalt premie for, og gjenværende 
forsikringstid. 
 
7.8.2 Opphør som følge av manglende premierbetaling 
Dersom forsikringen opphører som følge av manglende premiebetaling, beregnes premie for den tid 
forsikringen har vært i kraft. 
 
8. Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringstakeren garanterer at ethvert beskyttelses- eller sikkerhetstiltak som har som formål å beskytte de 
forsikrede i samsvar med loven for NIF og Den olympiske komité, skal holdes i god orden gjennom hele 
forsikringstiden, og den skal anvendes ved alle relevante anledninger, samt at denne beskyttelsen ikke skal 
trekkes tilbake eller endres uten samtykke fra AGS Forsikring AS. Manglende overholdelse av ett eller flere av 
disse generelle vilkårene kan ha negativ innvirkning på forsikringen i denne forsikringsavtalen, eller på krav som 
skulle rettes av forsikrede. 
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9. Bistand i klagesaker 
Hvis du mener Selskapet har gjort feil ved behandling av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige 
saksbehandlingen, kan du ta kontakt med: 
 

AGS Forsikring, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo 

Du vil i løpet av fem (5) virkedager etter at klagen er innsendt, motta en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt. 

En avgjørelse vedrørende klagen vil bli gitt skriftlig innen åtte (8) uker etter at klagen er mottatt. Dersom du ikke 
er fornøyd med den endelige avgjørelsen eller hvis du ikke har mottatt en endelig avgjørelse innen åtte (8) uker 
etter at klagen ble mottatt, eller på et hvilket som helst tidspunkt etter at du rettet klagen mot ovennevnte part, 
kan du videresende klagen til Finansklagenemnda, som har følgende kontaktinformasjon: 

Finansklagenemnda (FinKN), Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo 
Tlf: +47 23 13 19 60 
Fax: +47 23 13 19 70  
E-post: post@finkn.no 
Nettside: www.finkn.no/English 

Hvis du har kjøpt kontrakten din på internett, kan du også rette en klage via EUs plattform for tvisteløsning (ODR). 
Nettsiden for ODR-plattformen er: www.ec.europa.eu/odr. 

De ovennevnte ordningene for klagehåndtering vil ikke berøre din rett til å reise sak eller innlede en alternativ 
tvisteløsningsprosedyre i samsvar med dine kontraktsmessige rettigheter. 
 
10. Lovvalg og Valuta 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen, og alle beløp behandles i norske kroner dersom annet ikke 
fremgår av forsikringsbeviset.  
 
11. Særvilkår 
Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder for forsikringen. Bestemmelsene i 
forsikringsbeviset og alle vilkårene, unntakene og betingelsene for forsikringen gjelder også for særvilkårene. 
 
Særvilkår 1 – Franchise ved invaliditetsforsikring (Kun hvis avtalt i Forsikringsbeviset) 
Dette særvilkåret gjelder bare hvis det er avtalt med selskapet og det er dekket ifølge forsikringsbeviset. 
Forsikringsvilkårene forandres slik at Selskapet ikke svarer for medisinske invaliditeter under den prosentsats 
som er avtalt (franchise). Den avtalte prosentsats fremgår av forsikringsbeviset. 
 
Særvilkår 2 – Ansvarsforsikring (3.mann)  
Dette særvilkåret gjelder bare hvis det er avtalt med selskapet og det er dekket ifølge forsikringsbeviset. 
Erstatningen er begrenset oppad til kr 13.000.000 med mindre noe annet fremgår av forsikringsbeviset. 
Grensen inkluderer alle rettsutgifter. 
For enhver skade som omfattes av forsikringen, fratrekkes en egenandel på kr 7.500. 

 
Forsikringen omfatter det erstatningsansvar som forsikrede eller forsikringstaker har pådratt seg for 
skade voldt på en annen person, ting eller formueskader, inkludert skadeanmelderens kostnader og 
utgifter, i tilfelle:  
a) ulykkesskade på en annen person (personskade) 
b) ulykkesskade på eiendeler (tingskade) 

som oppstår mens forsikrede er medlem av forbundet under forsikringstiden, som beskrevet i 

forsikringsbeviset. 
 

mailto:post@finkn.no
http://www.finkn.no/English
http://www.ec.europa.eu/odr
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Forsikringen omfatter det økonomiske tap for tredjepart som forsikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett 
(lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff kan bli pålagt å erstatte, dog med unntakene nevnt i pkt. 12.3. 
Denne dekningen forutsetter at forsikringstakeren eller den forsikrede aldri selv innrømmer erstatningsplikt. 
Overlat til Selskapet å ta stilling til dette. Forsikringstakeren eller den forsikrede skal, så snart han/hun gjøres 
oppmerksom på skadetilfellet, omgående informere Selskapet om dette. Selskapet vil deretter treffe de 
nødvendige beslutninger om videre behandling av saken. 
 
Særvilkår 3 – Europeisk helsetrygdkort  
 
Europeisk helsetrygdkort må medbringes og fremvises for å rette erstatningskrav i forbindelse med reise og 
opphold innenfor EØS, slik at kortinnehaveren har rett til nødvendig helsehjelp under et opphold i et annet 
EØS-land. Europeisk helsetrygdkort gir dekning i henhold til lovgivningen i det aktuelle landet. Vennligst ta 
kontakt med www.nav.no for utstedelse av kortet. 
 
12.3 Unntak 
I tillegg til alle andre unntak for forsikringen, yter forsikringen ikke erstatning for ansvar: 
12.3.1 ved forsettlig handling eller unnlatelse. 
12.3.2 som har sammenheng med forsikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 
12.3.3 Som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsredskap, båt, vann-jet, luftfartøy (ekskl. modellfly) 
eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Dog dekkes ansvar hvis forsikrede er eier, 
fører eller bruker av: 
-kano, kajakk, seilbrett /surfebrett 
-hangglider, paraglider 
-båt under femten (15) fot med motor mindre enn ti (10) hk 
-rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet på over ti (10) km/t. 
2.3.4  For skader på ting oppstått ved graving, sprenging, pæling, spunting og riving samt ved ras, 
jordutglidning, dambrudd og setning i grunnen. 
2.3.5  Overfor ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, 
barn/barnebarn/fosterbarn samt ektefelle og samboere til de som er nevnt.  
2.3.6  For skade på forsikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på tidspunkt for 
skaden som legges til grunn.  
2.3.7  I form av oppreisning og ansvar for ærekrenkelse og krenkelse av privatlivets fred 
2.3.8  For skade på ting som tilhører en annen, men som forsikrede eller noen på vegne av forsikrede 
bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Det svares imidlertid for skade på leid bolig, 
hotellrom eller ferieleilighet. 
2.3.9  Som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, herunder ansvar forsikrede må bære fordi 
forsikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 
2.3.10  Styreansvar 
2.3.11  Ved overførsel av smittsom sykdom 
2.3.12  Som forsikrede har pådratt seg som følge av forurensning 
2.3.13 Eventuelle bøter, straffegebyr, erstatningskrav, straffeerstatninger eller eventuell tilleggserstatning 
som skyldes flere tilfeller av skadeerstatning. 
 
Behandling av erstatningskrav – Ansvar 3. mann 

12.4.1 Når et erstatningsansvar er omfattet av forsikringen, tilligger det Selskapet å utrede om 

erstatningsansvar foreligger, forhandle med kravstilleren og om nødvendig prosedere saken for domstolene. 
 
12.4.2 Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle 
omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av Selskapet, betales av 
Selskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger 
egenandelen, innenfor den ansvarssum som fremgår av forsikringsbeviset. Selskapet har rett til å betale 
enhver erstatning direkte til skadelidte, og Selskapet vil ikke være underlagt ytterligere erstatningsansvar i 
forbindelse med kravet, bortsett fra det som angår saker som finner sted før betalingen blir utført. 
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Særvilkår 3 - Reisegodsforsikring 

Dette særvilkåret gjelder bare hvis det er avtalt med Selskapet og dekningen fremgår av forsikringsbeviset. 

Maksimal erstatning fremgår av forsikringsbeviset. Det kan være avtalt en egenandel som gjelder per skade.  

 

Forsikringen gjelder under reise og opphold definert i Forsikringsbevisets Gyldighetsområde under 

forsikringstiden. Dersom annet ikke fremkommer i Forsikringsbeviset, gjelder Reisegodsforsikringen på reiser 

innenfor Gyldighetsområdet inntil førtifem (45) dager utenfor fast bopel.  

 

3.1 Sikkerhetsforskrifter – Aktsomhetsregler for å forebygge og begrense tap eller skade. 

Ved overtredelse av en eller flere Sikkerhetsforskrifter, i dette særvilkår eller øvrig del av Forsikringsavtalen, 

kan Selskapets erstatningsansvar overfor forsikrede nedsettes eller bortfalle helt. Selskapet vil bare være 

erstatningsansvarlig dersom forsikrede overholder Sikkerhetsforskriftene: 

3.1.1 Forsikrede skal holde tilsyn med de gjenstander forsikringen omfatter og plikter å medta alle gjenstander 

når han/hun forlater stedet slik at ingenting gjenglemmes. 

3.1.2 Penger og andre verdigjenstander (gavekort uten navn m.m.) skal bæres av forsikrede eller låses inn i 

fastmontert safe/oppbevaringsboks egnet til formålet i låst rom i bygningen. Ved bruk av lås med nøkkel skal 

denne oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.  

3.1.3 Når gjenstander som dekkes av forsikringen forlates, skal forsikrede låse dører og kontrollere at vinduer 

er forsvarlig lukket på en slik måte at alle uvedkommende hindres tilgang til gjenstandene i bil, motorvogn, båt, 

hytte, hotellrom, leiligheter og hybler samt andre midlertidige boenheter (for eksempel telt). 

3.1.4 Verdigjenstander (smykker, ur, fotoutstyr, lesebrett, datamaskiner, musikkinstrumenter, våpen og 

sportsutstyr, GPS instrumenter m.m.) som ikke er i bruk, skal oppbevares forsvarlig låst av forsikrede, og nøkkel 

skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Er ikke låst oppbevaring tilgjengelig, skal forsikrede bære 

gjenstandene med seg. Verdigjenstander som plasseres i kjøretøy eller campingvogn, skal plasseres i lukket 

rom uten innsyn, og enheten skal være låst. Finnes ikke denne mulighet, må forsikrede medbringe 

verdigjenstanden. 

3.1.5 Gjenstander skal ikke etterlates i kjøretøy, campingvogn eller båt om natten (24.00-06.00) eller på et slikt 

sted i mer enn ett døgn (24 timer). 

3.1.6 Forsikrede skal ikke sende penger eller andre verdigjenstander som innsjekket bagasje, herunder skjøre 

gjenstander eller varer som kan bederves.  

3.1.7 Forsikrede plikter å påse og sikre at transportørens bestemmelser om innhold, merking og emballering 

følges. Forsikrede skal sørge for at emballering/beskyttelse av gjenstander er forsvarlig utført og vil tåle den 

aktuelle transport. 

 
3.2 Hva forsikringen omfatter 

Dette særvilkåret sikrer reisegods mot tap eller skade som oppstår under forsikringstiden, som beskrevet på 

listen nedenfor. Dersom forsikrede reiser sammen med transportmidlet, er også innsjekket bagasje og øvrig 

reisegods omfattet. Dette gjelder ikke hvis atskillelse bare skyldes disponering fra transportørens side. 

 
3.3 Følgende hendelser kan dekkes: 
3.3.1 Tyveri hvor forsikret har gjenstanden i sin besittelse. Gjenstander som gjenglemmes, mistes eller på 

annen måte bortkommer, erstattes ikke 
3.3.2 Ran eller innbrudd 
3.3.3 Skadeverk når dette skjer i forbindelse med tyveri, ran eller innbrudd 
3.3.4 Naturskade som direkte skyldes naturulykke som skred, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd 
3.3.5 Trafikkuhell med motorvogn, båt, eller campingvogn samt sykkel 
3.3.6 Brann, nedsoting, direkte lynnedslag, eksplosjon og inntrengning av vann eller væske i bygning 
3.3.7 Tap av/skade på personlig reisegods som sendes som innsjekket bagasje. 

 
3.4 Unntak – Forsikringen dekker ikke: 
3.4.1 Motorkjøretøy og campingvogn med tilbehør, herunder musikkanlegg, DVD, skiboks samt kjøreutstyr 

til motorkjøretøy. 
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3.4.2 Båter, seilbrett og surfebrett med tilbehør 
3.4.3 Møbler og flyttegods 
3.4.4 Varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter 
3.4.5 Tegninger, manuskripter, dokumenter, reisesjekk og verdipapirer av ethvert slag 
3.4.6 Samlinger og gjenstander med samleverdi m.m. 
3.4.7 Dyr 
3.4.8 Mobiltelefon og Smarttelefon 
3.4.9 Mindre skader på koffert, bag, ryggsekk samt barnevogner, sykler og golfbagger 
3.4.10 Innsjekket barnevogn og ryggsekk 
3.4.11 Følgeskader etter skade på skjøre gjenstander, bedervelig vare eller væske som renner ut under 

transport 
3.4.12 Alle former for økonomisk tap av / skade på de forsikrede gjenstander, eller tap som direkte følge av 

tapt/skadet reisegods. 
3.4.13 Næring og nytelsesmiddel 
3.4.14 Alt reisegods knyttet til næringsvirksomhet. 

 
3.5  Skadeoppgjør og erstatningsregler 
3.5.1 Forsikrede skal snarest mulig gi Selskapet melding om inntruffet skade/tap ved bruk av elektronisk 

skademeldingsskjema som finnes på Særforbundets hjemmeside. For øyeblikkelig 
assistanse/nødstilfelle kan Selskapet kontaktes per telefon etterfulgt av elektronisk melding av skade. 
Forsikrede må gi de nødvendige opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for forsikrede og 
som Selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utmåle erstatning. 

3.5.2 Tyveri, ran, overfall, veskenapping og skadeverk skal i tillegg meldes til Politiet, samt også transportør 
hvis aktuelt. Er det oppstått tap eller skade, har forsikrede bevisbyrden for at forsikringstilfelle har 
inntruffet.  

3.5.3 Skadede gjenstander skal tas vare på og ettersendes Selskapet ved forespørsel. 
3.5.4 Er det oppstått tap eller skade, herunder tap av regresskrav som Selskapet kunne anvendt som følge 

av at forsikrede har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, kan Selskapets ansvar nedsettes eller 
bortfalle helt.  

3.5.5 Tap/skade erstattes inntil forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset, men vil aldri 
overstige forsikringsverdien. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen vil koste Selskapet, 
inkl. avgifter, å kjøpe tilsvarende gjenstand til samme formål, med evt. fradrag for verdiforringelse på 
grunn av alder, slitasje og nedsatt anvendelighet. For digitale kamera, video, bærbare PC-er og 
lesebrett gjøres aldersfradrag på tjuefem (25) % pr. påbegynt år. 

3.5.6 Tap som dekkes av andre parter, refunderes ikke. Er det tegnet flere forsikringer som dekker skaden, 
skal forsikrede varsle Selskapet om dette, og tapet til forsikrede kan ikke overstige det reelle tap. Kan 
tapet dekkes av andre, trer Selskapet automatisk inn i forsikredes erstatningskrav for den del som er 
utbetalt av forsikringen. 

3.5.7 Gjenstander som er kjøpt brukt eller mottatt som arv eller gave, erstattes til omsetningsverdi. 
3.5.8 Selskapet har inngått gunstige avtaler med forskjellige leverandører, inklusive behandlere, leger m.m. 

som benyttes i forbindelse med skadeoppgjøret. Erstatning fastsettes til hva det koster Selskapet å: 
3.5.8.1 Reparere/utbedre skade 
3.5.8.2 Gjenskaffe tilsvarende eller i det vesentlig tilsvarende gjenstand etter pris på skadetidspunktet 
3.5.8.3 Forsikrede plikter å informere Selskapet snarest mulig om gjenstander m.m. som er erstattet av 

Selskapet og som kommer til rette igjen 
3.5.9 Selskapet plikter ikke å utbetale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet 
3.5.10 Dersom forsikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis grunnet handlinger eller mangel på 

sådanne, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser fra forsikredes 
ektefelle eller samboer. 

 

Særvilkår 4 - Hjemreise (Medisinsk evakuering)  

Dette særvilkåret gjelder bare hvis det er avtalt med Selskapet og dekningen fremgår av forsikringsbeviset. 

Maksimal erstatning fremgår av forsikringsbeviset. Det kan være avtalt en egenandel hvis dette er angitt i 

forsikringsbeviset. 
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4.1 Forsikringen omfatter: 
4.1.1 Ved egen akutt sykdom/ulykkesskade erstattes syketransport til sted for nødvendig kvalifisert 

behandling eller til forsikredes hjemsted i Norge når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der 
forsikrede befinner seg. Syketransport skal forhåndsgodkjennes av Selskapet; ellers mister man retten 
til erstatning. 

4.1.2 Utgifter til ledsagende lege eller sykepleier hvis dette anses nødvendig av Selskapets lege etter 
samråd med Selskapet 

4.1.3 Rimelige og dokumenterte utgifter til drosje eller ambulanse rekvirert av lege fra sykehus til 
forsikredes bopel i Norge. Dekningen gjelder ikke ved utskrivning etter at Selskapet har transportert 
forsikrede hjem til et sykehus i Norge 

4.2 Ved død dekkes utgifter til transport av avdøde til Norge, inkl. betaling av lovpålagte krav til slik transport. 

 
4.3 Unntak 

Forsikringen omfatter ikke utgifter til hjemtransport hvis: 
4.3.1 Selskapets lege har avgjort at behandling kan vente til hjemkomst til Norge eller forhåndsavtale om 

hjemtransport ikke er avtalt med Selskapet 
4.3.2 Påførte kostnader som ikke er forhåndsavtalt 
4.3.3 Forsikredes frykt for smittefare 
4.3.4 Forsikrede ikke følger anvisning fra behandlende lege eller Selskapet 
4.3.5 Hjemtransport som skyldes kroniske eller eksisterende lidelser med mindre det gjelder en uforutsett, 

akutt forverring. 
4.3.6 Hjemtransporten skyldes et behandlingsbehov som var kjent før avreise. 

 

13 Definisjoner  

Med mindre noe annet skulle være oppgitt, skal følgende betegnelser som brukes i denne forsikringen, defineres 

som nedenfor: 
 

Med Ulykke menes en plutselig og uventet spesifikk hendelse som inntreffer på et bestemt tidspunkt og sted.  
 
Med Ulykkesskade menes skade på kroppen som forårsakes av en plutselig fysisk hendelse på samme tid som 
Ulykken. 
Ulykkesskade omfatter også psykiske traumer hvis disse er direkte forårsaket av en fysisk skade som fører til 
livsvarig funksjonsnedsettelse og gir opphav til erstatning. 
Psykologiske traumer, for eksempel sjokk, betraktes ikke som en ulykkesskade med mindre det på samme 
tidspunkt oppstår en fysisk skade som fører til livsvarig funksjonsnedsettelse og gir opphav til erstatning. 
 
Forsikringsbevis betegner dokumentet som vedlegges og utgjør en del av Forsikringen som utstedes til deg, 
med informasjon om de forsikrede, forsikringstiden, Selskapet og vilkår, herunder spesielle vilkår, betingelser 
og unntak som gjelder for forsikringen. 
 

Barn betyr forsikredes egne barn på opp til tjue (20) år som mottar barnetillegg ved dødsfall. Barn som mister 

eneforsørger som følge av dødsfall, har samme rett til erstatning som ektefelle eller samboer. 
 
Samboer betyr 
– person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i 
Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste to (2) år, eller 
– person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det på det 
tidspunkt forsikringstilfellet inntraff, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne 
inngås. Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt. 
 
Sammensatte symptomer betyr plager med betydelige fysiske symptomer, eller at utøveren ikke fungerer i 
forhold til hva dokumenterte testresultater skulle tilsi, og hvor åpenbar organisk skade, somatisk sykdom og 
psykisk sykdom er utelukket 
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Tingskade betyr tap eller fysisk skade påført andres ting (herunder dyr og fast eiendom). 

 

Forsikrede er personen hvis liv eller helse, ifølge forsikringsbeviset, forsikringen er knyttet til og som er under 

sytti (70) år gammel, med mindre noe annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset. 

 
Personskade betyr skade, sykdom eller død påført en person. 
 
Med Forsikring menes dette forsikringsdokumentet, inkludert alle vilkårene, betingelsene, definisjonene og 
unntakene, samt forsikringsbeviset og ethvert tillegg eller utvidelse av dette, utstedt av Selskapet til 
forsikringstakeren og de forsikrede for forsikringstiden. 

 

Med Forsikringstaker menes personen eller organisasjonen som ifølge forsikringsbeviset har tegnet forsikring 

på vegne av de forsikrede, og som er ansvarlig for å betale premie. 

 

Med Forsikringstid menes tidsperioden mellom startdatoen angitt i forsikringsbeviset og datoen hvor 

forsikringen opphører, utløper eller sies opp. 

 

Med Idrettsskade menes akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett. 
 
Med Ektefelle menes den person forsikrede lovformelig er gift med. Likestilt med ektefelle regnes registrert 
partner. En person regnes ikke 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 
 
Med Terrorhandling menes en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en 
voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å være utført i den 
hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt. 
 
Med Trafikkuhell menes kollisjon eller utforkjøring på offentlig vei, eller forlis som følge av grunnstøting eller 
kantring. 
 

Med Reisegods menes personlige eiendeler som forsikrede har med seg til personlig bruk under transport, 

overnatting, reise eller opphold utenfor sin bopel. 

 

Behandlingsgaranti betyr at man er garantert behandling innenfor en bestemt (variabel) tidsfrist, slik at vi, 

dersom det offentlige helsevesenet ikke kan tilby behandling innen denne tidsfristen, kan godkjenne bruk av en 

privat klinikk/terapeut. 

 

PROSEDYRE FOR ERSTATNINGSKRAV 

All behandling utenfor Norge må være forhåndsgodkjent med hensyn til kostnader, gebyrer og utgifter. All 

behandling, pleie, operasjon eller kirurgisk inngrep må godkjennes av AGS på forhånd. Hvis du ikke overholder 

dette kravet, vil vi ikke være forpliktet til å dekke behandlingen eller kostnadene du pådrar deg. 

 

For å overholde kravene til forhåndsgodkjennelse, må du, eller en tredjepart på dine vegne: 

1. Sende et elektronisk skademeldingsskjema til AGS, som finnes i form av en lenke på ditt forbunds 

hjemmeside. 

2. Følge AGS’ instruksjoner og send inn alle opplysninger eller dokumenter som de trenger.  

3. Gjøre det som med rimelighet kan forventes for å underrette legene, sykehuset og andre aktører om at disse 

retningslinjene stiller krav til forhåndsgodkjennelse, og be dem om å samarbeide med oss fullt ut. 

Hvis du er i en nødsituasjon og du ikke med rimelighet kan forventes å tildeles forhåndsgodkjennelse fra AGS 

for sykehusinnleggelse med tanke på behandling, pleie, operasjon eller kirurgisk inngrep, må du eller en 
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tredjepart informere AGS om dette så snart som mulig, slik at vi skal være i stand til å vurdere hvorvidt alle dine 

kostnader skal betales i henhold til de vilkår og betingelser, beløpsgrenser, begrensninger og unntak som 

fremgår av forsikringen. Vi ber deg om å fremlegge relevante kvitteringer og fakturaer når kravet fremmes. 

 

Vanlig, rimelig og relevante: Med hensyn til en kostnad, den mest vanlige kostnaden for lignende tjenester, 

medisiner eller utstyr innenfor det området som kostnadene stammer fra, forutsatt at disse kostnadene er 

rimelige. Det som defineres som vanlige, rimelige og relevante kostnader, vil avgjøres av følgende faktorer: 
- ferdighetsnivået samt mengden opplæring og erfaring som kreves for å utføre prosedyren eller 

tjenesten  
- hvor lang tid det tar å utføre prosedyren eller tjenesten sammenlignet med tiden som kreves for å 

utføre andre lignende tjenester  

- alvorlighetsgrad eller hvilken type sykdom eller skade som behandles 
 



                

AGS Forsikring AS   Side 19 
 

- KORT PERSONVERNSSKJEMA 

- Hvem er vi? 

- Vi er Lloyd’s Insurance Company S.A. (heretter omtalt som “Lloyd’s Brussels”), som det refereres til i 

forsikringskontrakten og/eller forsikringsbeviset. 

 

- Grunnleggende informasjon 

- Vi innhenter og benytter relevante opplysninger om deg for å sikre at du får den forsikringsdekningen 

som passer best for deg, samt for å innfri våre rettslige forpliktelser og forpliktelsene til andre i 

forsikringsbransjen. 

- Disse opplysningene inkluderer informasjon som ditt navn, din adresse og kontaktinformasjon, så vel 

som alle andre opplysninger vi innhenter om deg i forbindelse med forsikringsdekningen, eller 

dekningen som du mottar. Disse opplysningene kan omfatte personopplysninger innenfor spesielle 

kategorier, blant annet vedrørende din helsetilstand og eventuelle domfellelser. 

- Under enkelte omstendigheter trenger vi ditt samtykke for å behandle bestemte typer 

personopplysninger om deg (herunder de spesielle kategoriene nevnt ovenfor). I tilfeller hvor vi 

trenger ditt samtykke, vil vi be deg om dette separat. Du er ikke forpliktet til å samtykke, og du kan når 

som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å sende en e-post til data.protection@lloyds.com (dette vil 

imidlertid ikke ulovliggjøre behandling som fant sted før samtykket ble tilbakekalt). Hvis du ikke gir oss 

ditt samtykke, eller hvis du tilbakekaller det, kan dette imidlertid påvirke vår mulighet til å tilby deg 

den forsikringsdekning som du mottar, og det kan hindre oss i å tilby deg forsikring eller å behandle 

dine skademeldinger. 

- Forsikring innebærer at dine personopplysninger kan deles og brukes av ulike tredjeparter i 

forsikringsbransjen (både i og utenfor Belgia, samt i og utenfor EU). Dette gjelder blant annet 

forsikrere, forsikringsagenter eller forsikringsmeklere, gjenforsikrere, takstmenn, underentreprenører, 

reguleringsorganer, politiorganer, svindel- og kriminalforebyggende organer og obligatoriske 

forsikringsdatabaser. Vi vil bare videregi dine personopplysninger i forbindelse med forsikringen som 

ytes, og kun i den grad dette er nødvendig eller tillatt i henhold til lov. 

- Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn nødvendig for å tilby den avtalte forsikringen eller 

for å overholde juridiske eller forskriftsmessige krav. 

- Personopplysninger som du gir oss vedrørende andre personer 

mailto:data.protection@lloyds.com
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- I tilfeller hvor du må gi oss (eller din forsikringsagent eller forsikringsmekler) opplysninger vedrørende 

andre personer, må du sørge for at de mottar dette personvernsskjemaet. 

- Trenger du nærmere informasjon? 

- For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger, viser vi til vår fullstendige 

personvernerklæring, som er tilgjengelig under Personvern-delen på vår hjemmeside 

https://www.lloydsbrussels.com, eller i andre formater på forespørsel. 

- Klager, kontakt med oss og reguleringsorganet, og dine rettigheter 

- Du har rettigheter når det gjelder opplysningene vi har lagret om deg, inkludert retten til å få adgang 

til disse opplysningene. Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, diskutere hvordan vi bruker 

opplysningene om deg eller lese den fullstendige versjonen av vår personvernerklæring, ta gjerne 

kontakt med oss eller gå til Personvern-delen på vår hjemmeside https://www.lloydsbrussels.com 

hvor du vil finne utfyllende informasjon. Alternativt kan du kontakte forsikringsagenten eller 

forsikringsmekleren som administrerer din forsikring på: 

 

AGS Forsikring 

Henrik Ibsens gate 90, 

0255 Oslo 

 

- Du har rett til å klage overfor relevante databeskyttelsesmyndighet, men vi råder deg til å kontakte oss 

først. 

https://www.lloydsbrussels.com/
https://www.lloydsbrussels.com/

