Naturamed Ulykkesforsikring
Dataark for forsikringsprodukt
Forsikringsgivere: Chubb European Group, Norsk Filial Produkt: N75-078
Dette dokumentet er bare et sammendrag av de viktigste øyeblikkene denne forsikringen dekker, og
dens unntak. Dokumentet er ikke laget for deg spesifikt og dine individuelle behov. Vennligst
gjennomgå de fullstendige forsikringsbetingelsene og alle andre forhåndsordreinformasjon og
referanser www.naturamed-pharma.no.

Hva slags forsikring handler dette om?
Ulykkesforsikring som bland annet dekker benbrudd og medisinsk invaliditet fra 1 %.

Hva er inkludert i
forsikringen?










Forsikringen omfatter medisinsk
invaliditet, benbrudd, tannskader
sykehusinnleggelse, samt kriseterapi,
forårsaket av ulykkesskade.
Forsikringen dekker ulykkesskade som
inntreffer i forsikringstiden. Har
ulykkesskaden innen tre år etter
ulykkestilfellet medført varig
medisinsk invaliditet (1-100 %),
utbetales invaliditetserstatning.
Forverring av skaden etter dette
tidspunkt er ikke omfattet.
Forsikrede er berettiget til erstatning i
henhold til forsikringsbeviset ved ett
eller flere benbrudd som er forårsaket
av samme ulykkesskade under
forsikringstiden. For benbrudd
utbetales en engangserstatning som
nevnt i forsikringsbeviset.
Det foreligger rett til erstatning
dersom forsikrede får en varig
tannskade på en eller flere permanente
tenner, som skjer som følge av ett og
samme ulykkestilfelle og som
inntreffer under forsikringstiden.
Skade på fast protese erstattes på lik
linje med permanente tender.
Forsikringen gir erstatning hvor
forsikrede på grunn av ulykkesskade
blir innlagt på sykehus. Det gis rett til
erstatning når forsikrede har vært
innlagt på sykehus i mer enn 24 timer
sammenhengende.
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Hva er ikke inkludert i
forsikringen?





Skade forårsaket av besvimelse eller annen
sykdom eller sykelig tilstand.
Skade oppstått ved infeksjon etter
insektstikk/bitt. Andre infeksjoner svarer Chubb
bare for når det må anses å være på det rene at
årsaken er infeksjon i sår oppstått ved
ulykkesskade.
Skade som skyldes deltagelse eller trening i
risikofylt sport eller fritidsaktiviteter, slik som:
Profesjonell sport, kappritt til hest, boksning,
karate, fallskjermhopping, fjellklatring og
dykking med tilførsel av luft eller pustegass. For
en fullstendig liste, se vilkårene.

Er der noen begrensninger
i forsikringens omfang?
!
!
!

!

Forsikringen kan tegnes av personer fra 45 år til
75 år.
Forsikringen gjelder ikke dersom benbruddet
gjelder ben i fingre, tær eller nese.
Skade på løs protese erstattes ikke selv om den
skades mens den er på plass i munnen.
Tannskade som oppstår som følge av tygging,
biting eller spising er unntatt.
For sykehusopphold utbetales erstatning fra dag 1
og i maksimum 30 dager for ett og samme
ulykkestilfelle og dets følger. Forsikringssummen
er angitt i forsikringsbeviset.
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Hvor går forsikringen?



Forsikringen gjelder for deg som er bosatt i Norge i henhold til Folkeregistret
Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet og i hele verden, men ikke ved sammenhengende
opphold over 12 måneder utenfor Norden.

Hvar er mine forpliktelser?



Dersom utenlandsoppholdet varer lengre enn 12 måneder påligger det forsikringstaker å
melde om adresseendring til Chubb.
Ved skade må Chubb varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom
kravet ikke er meldt innen ett -1- år etter at forsikrede har fått kunnskap om de forhold som
begrunner kravet.

Når og hvordan skal jag betale?
Premien innkreves via faktura.

Når starter forsikringen og slutter?





Som hovedregel trer forsikringen i kraft når forsikringsgiver har mottatt fullstendige
søknadsopplysninger fra forsikringstakeren, skriftlig eller per telefon.
Hvis premien ikke er betalt innen en måned etter at den er forfalt til betaling, opphører
forsikringen å gjelde. Opphør er betinget av at forsikrede er varslet om oppsigelse i samsvar
med FAL § 14-2
Ved bruk av angreretten bortfaller forbrukerens forsikringsdekning og betalingsplikt etter
avtalen.
Forsikringen opphører den dagen forsikrede fyller 90 år.

Hvordan avslutter jag avtalen?





Dersom forsikrede er forbruker og avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast
utsalgssted, har forsikrede angrerett etter denne forsikringsavtalen. Angreretten innebærer at
forsikrede kan gå fra forsikringsavtalen ved å gi melding til Chubb innen 14 dager etter at
forsikrede er skriftlig informert om avtaleinngåelsen, og har mottatt all lovpålagt informasjon
fra Chubb.
Forsikringsavtalen er bindende i forsikringstiden og gjelder for ett år (12 måneder) av gangen.
Forsikringstaker kan si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden, dersom selskapet varsles om dette innen utgangen av perioden.
Forsikringen fornyes automatisk for ett år om gangen dersom forsikringstakeren ikke
benytter sin rett til oppsigelse, jf. FAL §12-7 og 12-3.
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