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INNHOLDSFORTEGNELSE

Ulykke, felles vilkår
Fritidsulykke: Dekker ulykkesskade for personer som er nevnt i forsikringsbeviset for Fritidsulykke, som er
medlem av Norsk folketrygd og har bostedsadresse i Norge (registrert i folkeregisteret). Forsikringen
gjelder i Norge, samt under utenlandsopphold av inntil 12 måneders varighet. Forsikringen gjelder også
under utenlandsopphold ut over 12 måneders varighet for norske statsborgere, dersom du opprettholder ditt
medlemskap i norsk folketrygd, jf. lov om Folketrygd § 2-8.

Hva dekkes og hva dekkes ikke?

DØDSFALL

VARIG
MEDISINSK
INVALIDITET

HVA SOM DEKKES

Forsikringen dekker
• dødsfall som følge av ulykkesskade, når det er nevnt i forsikringsbeviset
• varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade, når det er nevnt i

forsikringsbeviset

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.

HVA SOM IKKE DEKKES

Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes
• kriminelle handlinger eller deltakelse i slagsmål. Overfall og forsvar dekkes.
• selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse, med mindre det kan

sannsynliggjøres at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes en akutt
sinnsforvirring forårsaket av en ytre årsak, og ikke sinnslidelse

• sykdom, slagtilfelle, hjerteinfarkt, kreft, fibromyalgi, illebefinnende, bevisstløshet og
andre sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade er den utløsende årsak

• rygglidelser, med mindre smertene har oppstått som følge av brudd i ryggsøylen,
og bruddet skyldes en ulykkeshendelse

• infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade
som følge av en ulykkeshendelse

• stikk og bitt av insekt
• psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som omfattes av

diagnosekodene fra og med F00 til og med F99 i henhold til det internasjonale
klassifikasjonssystemet ICD-10, og følger av slike

• arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 15 %
• forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler
• medisinsk undersøkelse, behandling o.l., eller ved inntak av medikamenter
• sport og aktiviteter med særlig risiko:

- boksing og annen kampsport
- luftsport. Med luftsport menes her hanggliding, paragliding, fallskjermhopping,

samt flyvning med micro-/ultralette fly
- basehopping
- motorsport som utøves i konkurranse og trening til dette
- lete-/redningsaksjoner
- sport, idrett og ekspedisjoner som gir en brutto inntekt og/eller sponsormidler på

mer enn 1 G per år (G =folketrygdens grunnbeløp)
- deltakelse i fredsbevarende styrker eller i andre lands/organisasjoners

militære/paramilitære styrker
- dykking
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Hva dekkes og hva dekkes ikke?

- fritidsulykke dekker ikke dykking med pustegass og fridykking dypere enn 10
meter

For Fritidsulykke gjelder i tillegg:
• Forsikringen dekker ikke ulykkesskader i forbindelse med utøvelse av

yrkesaktiviter eller på arbeid.

Likevel dekkes ulykkesskade i forbindelse med bygging og vedlikehold av egen
bolig/fritidsbolig.

BEHANDLINGS-
UTGIFTER

HVA SOM DEKKES

Forsikringen dekker behandlingsutgifter i Norge, som påløper de 3 første årene etter
ulykkesskaden, til
• lege og tannlege
• medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege
• kiropraktor- og fysioterapibehandling foreskrevet av lege
• nødvendige reiseutgifter til og fra hjemstedet for behandling
Tannskader hos barn under 18 år, dekkes ut over 3 år, når første permanente
tannbehandling (bro, krone o.l), må utsettes på grunn av barnets alder. Det skal
godkjennes av KLP Skadeforsikring.
Erstatning utbetales senest 10 år etter utgangen av det året som skaden inntraff,
basert på kostnadsoverslag fra tannlege og/eller tanntekniker.

HVA SOM IKKE DEKKES

Forsikringen dekker ikke behandlingsutgifter som gjelder
• tannskade som skyldes tygging eller biting
• undersøkelse, behandling eller opptrening i private klinikker/helseinstitusjoner eller

hos privatpraktiserende leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett
• hjelpemidler
• ulykkesdekning under motorvogn, båt, campingvogn og andre kjøretøy
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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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ULYKKE

INNHENTING AV INFORMASJON FRA LEGE, SYKEHUS, NAV OG ANDRE

Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er
tilgjengelig for han eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale
erstatningen.

Selskapet kan etter samtykke fra forsikrede innhente opplysninger fra lege, sykehus, NAV/trygdekontor,
forsikringsselskap eller andre.
Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes
skriftlig.
Hvis du befinner deg utenfor Norge, kan selskapet kreve at du undersøkes av lege i Norge. Legens honorar
betales av selskapet. Andre utgifter (reiser mv.) må du dekke selv.

MEDISINSK INVALIDITET SOM FØLGE AV ULYKKE

Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, kan fastsettelsen av invaliditetsgraden
tidligst skje ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig erstatning
utsettes i inntil 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen kan da fastsettes etter den
invaliditetsgraden som antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3
årsdagen. Kriteriene må oppfylles mens forsikringen er i kraft.

• Fastsettelse av medisinsk invaliditet:
Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av
21.april.1997, del II og III. Ved skade som ikke omfattes av tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på
grunnlag av skjønnsmessig sammenligning med skade i tabellen.

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes den medisinske
invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, ved bruk av reduksjonsmetoden. Dersom ulykkesskaden øker
en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere
funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditetsgraden blir høyere enn
det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Samlet invaliditetsgrad for en og samme
ulykkesskade kan ikke bli høyere enn 100 prosent.

• Fastsettelse av erstatning ved medisinsk invaliditet:
Ved fastsettelse av erstatning benyttes den sum som gjaldt da ulykken inntraff, og som er nevnt i
forsikringsbeviset. Erstatningen beregnes som en prosentvis andel av summen, tilsvarende den medisinske
invaliditetsgraden.

Dersom Fritidsulykke Maks er valgt, foretas utbetaling med et beløp tilsvarende det dobbelte av avtalt sum
på skadedagen, når medisinsk invaliditet er på minst 50 prosent. Avtalt sum fremkommer i
forsikringsbeviset for Fritidsulykke.

Ulykkesdekning i reiseforsikring:
• Ved fylte 75 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

Fritidsulykke:
• Fra fylte 70 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

BEHANDLINGSUTGIFTER

Behandlingsutgifter kommer til utbetaling når selskapet har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon
for utgiftene.



5/6

Oppgjørsregler

ULYKKE

Behandlingsutgifter dekkes bare som om forsikrede hadde vært medlem av NAV.

Du får erstatning for den delen av utgiftene som overstiger det som kan kreves dekket fra andre. Det skal
legges frem originale kvitteringer for behandlingsutgiftene som kreves refundert.

Ulykkesdekning i reiseforsikring:
• Behandlingsutgifter dekkes inntil 5 prosent av summen for medisinsk invaliditet, se forsikringsbeviset for

Reise.
• Etter fylte 75 år, er behandlingsutgifter begrenset inntil 5000 kroner.

Fritidsulykke:
• Behandlingsutgifter dekkes inntil 1G*, så lenge forsikringen er i kraft, og opphører senest ved fylte 75 år.
*G er grunnbeløpet i folketrygden.

Motorvogn, båt eller andre kjøretøy:
Omfatter ikke behandlingsutgifter.

DØDSFALL

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet er inntruffet, selskapet har mottatt kravet med
nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige
ansvar.

Dersom den forsikrede dør som følge av ulykkesskaden innen ett år etter skadedato, betales
dødsfallserstatning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade,
kommer til fradrag.

Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfall-
eller invaliditetserstatning.
Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men
invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville ha medført.

Erstatningen utbetales til din ektefelle, eventuelt arvinger i henhold til lov eller testament.
Dersom du har oppnevnt en begunstiget, er det denne som mottar erstatningen, jf. forsikringsavtaleloven §
15-1.

Ulykkesdekning i reiseforsikring:
• Ved fylte 75 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

Fritidsulykke:
• Fra fylte 70 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

OPPHØR AV FORSIKRINGEN

Ulykkesdekning i reiseforsikring:
Forsikringen opphører etter utløpet av det året du fyller 80 år.

Fritidsulykke:
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ULYKKE

Forsikringen opphører ved utløpet av det året du fyller 75 år.
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