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Vilkår
Spebarn

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

HVEM
FORSIKRINGEN
GJELDER FOR

HVA SOM DEKKES

Forsikringen gjelder for det barnet som er angitt i forsikringsbeviset.

HVEM SOM HAR
RETT TIL
ERSTATNING

HVA SOM DEKKES

Erstatningen utbetales til forsikringstaker (barnets foreldre).

HVOR OG NÅR
FORSIKRINGEN
GJELDER

HVA SOM DEKKES

Forsikringen gjelder i Norge samt under midlertidig utenlandsopphold i avtaleperioden.
Forsikringen gjelder fra den dagen selskapet har mottatt bestillingen. Forsikringen
opphører 6 måneder etter at avtalen ble inngått, og senest når barnet er 9 måneder.

ULYKKESSKADER HVA SOM DEKKES

Ulykkesskader som inntreffer i avtaleperioden med følgende dekninger:

Medisinsk invaliditet
Dersom barnet blir blir varig medisinsk invalid som følge av ulykkesskade, dekker
forsikringen en engangserstatning.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett,
ytre fysisk hendelse - som inntreffer i avtaleperioden.

Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av sosial- og
helsedepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997.
Maksimal sum står i forsikringsbeviset.

Erstatningen utgjør en prosentvis andel av summen som står i forsikringsbeviset,
tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden.

Behandlingsutgifter
Forsikringen dekker refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter. Det er en
forutsetning at utgiftene ikke kan dekkes fra annet hold. Behandlingsutgifter refunderes
inntil den sum som står i forsikringsbeviset.

Dødsfall
Forsikringen dekker en engangserstatning dersom barnet dør som følge av
ulykkeskade i avtaleperioden. Summen står i forsikringsbeviset.

HVA SOM IKKE DEKKES

Forsikringen dekker ikke:
• skader som har oppstått før eller under fødselen
• skade som er oppstått på grunn av smitte
• skade som skyldes infeksjon eller stikk eller bitt fra insekt
• skade som oppstår ved medisinsk behandling som ikke skyldes ulykkesskade
• skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand
• behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker
• opphold på hotell, rehabiliteringshjem eller lignende
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• utgifter til hjelpemidler
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Oppgjørsregler

GENERELLE OPPGJØRSREGLER

VED SKADE
Ved skade skal du så raskt som mulig melde fra til
KLP Skadeforsikring.

MELDING TIL POLITI
Tyveri/ran, hærverk/skadeverk, brann, personskader
og skader på vilt, skal i tillegg meldes til politiet på
stedet.

INNHENTING AV NØDVENDIG INFORMASJON
Erstatning vil bli utbetalt når nødvendige
opplysninger er innhentet, og eventuelle
besiktigelser/undersøkelser er gjennomført. Du skal
bistå selskapet med korrekt og nødvendig
informasjon, og dokumentere ditt tap/utlegg.

EGENANDEL
Egenandel vil bli trukket fra i erstatningen, dersom
det er egenandel. Egenandelen fratrekkes før
eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har
hjemmel i lov.

RENTER
Du har krav på renter av erstatningen etter reglene i
forsikringsavtalelovens § 8-4 (skade) og § 18-4
(person)

TING SOM KOMMER TIL RETTE
Hvis gjenstander som er stjålet eller kommet bort,
kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, skal
du straks melde fra til selskapet. Du kan beholde
gjenstanden dersom du betaler erstatningen tilbake.

VALG AV REPARATØR/LEVERANDØR
KLP Skadeforsikring har rett til å bestemme hvilken
reparatør eller leverandør som skal benyttes.

UTBETALING AV ERSTATNING - TINGSKADE
Erstatning utbetales etter reparasjon, gjenoppføring
eller ved tap av gjenstander.
Selskapet kan avgjøre om skaden erstattes ved:
• Kontantoppgjør
• Reparasjon

• Gjenoppføring eller gjenanskaffelse av
tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende -
ting.

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige
det selskapet må betale for reparasjon,
gjenoppføring eller gjenanskaffelse.

ERSTATNINGSKRAV MOT DEG
Når et erstatningskrav omfattes av forsikringen og
overstiger egenandelen, vil selskapet utrede om det
vil være et erstatningsansvar for deg, forhandle med
skadelidte og eventuelt prosedere saken for
domstolene.

Dersom selskapet ønsker å inngå forlik med
motpart, erstattes ikke ytterligere omkostninger
(dersom du ønsker å gå videre med saken).
Uten samtykke fra selskapet, må du ikke innrømme
ansvar eller forhandle om krav.

Selskapet har rett til å betale erstatning direkte til
skadelidte.

RETTSSAK/FORHANDLINGER
Ved behov, skal du møte til forhandlinger eller i
retten.
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