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A. GENERELLE REGLER 
A.1 Forsikringsgiver 
Forsikringsselskapet er Knif Trygghet Forsikring AS, Norge, org. nr. 991206825, representert ved 
Vitea Life AB, Sverige, org. nr. 559321-3126. Forsikringsselskapet er underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet i Norge. Vitea Lifes virksomhet er underlagt tilsyn av Finansinspektionen i Sverige 
og svensk lovgivning. 
 
A.2 Gruppeforsikringsavtaler 
Hvis du har fått lån gjennom Nstart, er du en del av den forsikringsberettigede gruppen. Som 
gruppemedlem kan du søke om lånebeskyttelse. Nstart er «grupperepresentant» for 
Lånebeskyttelsen. 
 
Både låntakere og medlåntakere kan tegne lånebeskyttelsesforsikring. Sikrede er ansvarlig for å 
betale forsikringspremien, basert på det månedlige terminbeløpet for lånet. Ved arbeidsuførhet 
eller arbeidsledighet, utbetales erstatning med maksimalt avtalt terminbeløp for lån med Nstart 
inntil 10 000 NOK per måned. Ved dødsfall betales et engangsbeløp tilsvarende utestående 
lånegjeld på dødsfallsdagen for lånet i Nstart inntil 500 000 NOK. 
 
Disse forsikringsvilkårene beskriver detaljert de ulike forsikringsdekningene som inngår i 
forsikringsavtalen, og gir informasjon om blant annet forsikringens omfang, når forsikringen trer i 
kraft, hvordan forsikringen fornyes, når den kan sies opp og hvordan og når premiebetalinger skal 
gjøres. Etter at forsikringen er tegnet, vil du motta et forsikringsbevis som beskriver hvilke 
forsikringdekninger du som sikret er dekket av. 
 
Forsikringen er en kapitalforsikring og premien er ikke fradragsberettiget. 
 
A.3 Gruppeforsikring og forsikringsavtale 
Gruppeforsikringsavtalen regulerer blant annet den forsikringsberettigede gruppen, 
forsikringsomfanget, forsikringens ikrafttredelse, fornyelse, endring og oppsigelse. Dersom 
forsikringskontrakten sies opp av Nstart, vil forsikringen opphøre å gjelde for alle sikrede 
medlemmer på det tidspunkt som er angitt i oppsigelsen, men ikke tidligere enn 1 måned fra 
oppsigelsen. 
 
Forsikringen reguleres av den inngåtte forsikringsavtalen. Forsikringen er basert på informasjonen 
du som sikret har gitt til forsikringsselskapet. Forsikringen er gyldig ett år av gangen. Forsikringen 
fornyes årlig hvis den ikke sies opp av Nstart, sikrede eller forsikringsselskapet. Forsikringsavtalen 
reguleres av bestemmelsene i forsikringsavtaleloven og norsk rett, og er undergitt norske 
domstolers jurisdiksjon. 
 
A.4 Endring av forsikringsavtalen 
Når forsikringen fornyes, har forsikringsselskapet rett til å endre forsikringsvilkår og premie. Det 
gjøres ingen endringer i forsikringsvilkår og premie de første tolv månedene etter at forsikringen er 
tegnet. 
 
Hvis vilkårene for forsikringen endres ved lovendring, endret rettspraksis eller forskrift av 
myndighetene, har forsikringsselskapet rett til å endre vilkårene i forsikringsavtalen i 
forsikringsperioden. En vilkårsendring på grunn av pålagte endringer i lov eller en 
myndighetsregulering trer i kraft umiddelbart.  
 
Endringer trer i kraft når forsikringsselskapet kunngjør endringene. 
 
A.5 Tegningsbestemmelser 
En forutsetning for å tegne forsikring er at alle følgende kriterier er oppfylt: 
 
• Du er innvilget et lån fra Nstart 
• Du er 18 år eller eldre, men har ikke nådd en alder av 64 år 
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• På søknadstidspunktet er du fast ansatt, ansatt på timesbasis, ansatt i prøvetid, ansatt i et 
prosjekt, ansatt på åremål i minst 6 måneder sammenhengende i minst 50 % stilling, eller 

• Du har en deltids- eller prosjektansettelse med en ansettelsesavtale tilsvarende minimum 50 % 
stilling i minst 12 måneder fremover, eller 

• Du er selvstendig næringsdrivende (minimum 30 timer i uken) og medlem av norsk folketrygd. 
Du må ha hatt hovedinntekten din fra selskapet i minst 12 måneder 

• Du er fullt arbeidsfør og ikke kjent med symptomer, sykdom eller skade som kan medføre 
fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold. 

• Du kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger og du har ikke vært sykemeldt i mer 
enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene. 

• Du er bosatt og folkeregistrert i Norge og medlem av Folketrygden.  
 

På søknadstidspunktet er du ikke kjent med forestående varsel om oppsigelse, permittering eller 
forestående arbeidsledighet. 
 
A.6 Når forsikringsselskapets ansvar trer i kraft 
Ansvaret for forsikringen begynner ikke å løpe før dagen etter at søknad om forsikring er mottatt 
av Nstart, som «grupperepresentant». En forutsetning for at forsikringsansvaret skal tre i kraft er 
at fullstendige søknadsdokumenter er mottatt, at lånet fra Nstart betales og at alle tegningsregler 
er oppfylt i samsvar med pkt. A.5. 
 
A.7 Opplysningsplikt ved tegning 
Når du søker om forsikring, er du forpliktet til å oppgi opplysninger i søknadsdokumentet som kan 
ha innvirkning på spørsmålet om forsikring skal innvilges eller fornyes. Du er forpliktet til å gi 
nøyaktige og fullstendige svar på spørsmålene som stilles. 
 

A.8 Melding om forsikringstilfelle og foreldelse 
Sikrede skal melde ifra snarest mulig og senest innen 1 år etter at den sikrede fikk kunnskap om 
forhold som begrunner kravet, jf. FAL § 8-5 og § 18-5. Krav på erstatning foreldes etter henholdsvis 
3 og 10 år, jf.FAL § 8-6 og § 18-6. Foreldelsesfristen begynner å løpe fra utløpet av det kalenderår da 
den sikrede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 
 
A.9 Angrerett 
Du som sikret, kan innen 30 dager kansellere en frivillig forsikringsavtale etter å ha mottatt 
forsikringsdokumentene. Hvis du ombestemmer deg, må du varsle grupperepresentanten eller 
forsikringsselskapet skriftlig. 
 
A.10 Sikredes rett til å si opp forsikringen 
Som sikret har du rett til å si opp forsikringsavtalen når som helst med umiddelbar virkning. 
Forsikringsselskapet har imidlertid rett til å motta premie for den tiden forsikringen har vært i 
kraft. Oppsigelse skal gjøres skriftlig. 
 
A.11 Forsikringsselskapets rett til å si opp forsikringen  
Forsikringsselskapet har rett til å si opp forsikringen i løpet av forsikringsperioden bare som følge 
av ubetalt premie, se ovenfor under pkt. 2.5 "Premie for senere perioder og fornyet forsikring", eller 
som et resultat av at du har gitt uriktig informasjon som har ført til at du fått innvilget forsikring 
feilaktig, se avsnitt 2.14. I tillegg har forsikringsselskapet rett til å si opp forsikringen med en 
oppsigelsestid på 90 dager. Dette påvirker ikke pågående erstatningskrav. 
 
A.12 «Grupperepresentantens» rett til å si opp gruppeforsikringsavtalen 
«Grupperepresentanten» har rett til å si opp gruppeforsikringsavtalen i henhold til det som er 
avtalt med forsikringsselskapet. Slik oppsigelse resulterer i oppsigelse av alle gruppeforsikringer på 
det tidspunktet som er angitt i oppsigelsen, men ikke tidligere enn en måned fra oppsigelsesdatoen. 
Dette påvirker ikke pågående erstatningskrav. 
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A.13 Premie og premieinnbetaling 
Beregning av premien gjøres for 1 år av gangen og bestemmes blant annet av gruppens 
sammensetning, for eksempel kjønn, alder og nåværende premiumtariff og gjeldende 
risikovurderingsregler. Hver gruppe har en felles forfallsdato for alle forsikringspoliser. Premien 
vises når du tegner forsikringen. Betaling av premien skjer månedlig etterskuddsvis og faktureres 
av Nstart som «grupperepresentant.» Nstart overfører premien til forsikringsgiver. 
 
Premie for nytegnet forsikring 
Den første premien må betales innen 14 dager etter at premiefakturaen er sendt. 
 
Premie for senere perioder og for fornyet forsikring: 
Premie for senere premieperioder og for fornyet forsikring skal betales etterskuddsvis, senest den 
første dagen i neste premieperiode, men må ikke betales før minst en måned fra datoen da 
premiefakturaen ble sendt. 
 
Hvis premien ikke betales innen utløpet av betalingsfristen, jf. FAL § 5-2, må forsikringsselskapet 
for å bli fri for ansvar sende et nytt premievarsel med minst 14 dagers betalingsfrist fra 
avsendelsesdato.  Varselet skal klart angi at forsikringen opphører dersom premien ikke blir betalt 
innen den oppgitte fristen. 
 
A.14 Gjenopptakelse av forsikring 
Hvis forsikringen er utløpt på grunn av ubetalt premie, kan forsikringen settes i kraft i sitt tidligere 
omfang ved at premien betales innen 6 måneder fra datoen forsikringen utløp.. Forsikringen vil da 
bli validert dagen etter at premien er betalt. Gjenopptakelse kan ikke skje hvis manglende betaling 
er relatert til den første premiefakturaen, men gjelder bare for senere premieperioder eller fornyet 
forsikring. 
 
Hvis forsikringen gjenopptas, gjelder ikke forsikringen for forsikringstilfeller som oppsto i løpet av 
den tiden da forsikringen ikke var i kraft, og ikke heller for forsikringstilfeller som oppsto etter at 
forsikringen ble gjenopptatt, hvis forsikringssaken stammer fra en hendelse som skjedde da 
forsikringen ikke var i kraft. Forsikringsselskapets ansvar løper bare fra dagen etter den datoen da 
premiebeløpet ble betalt. 
 
A.15 Når forsikringen utløper 
Gruppeforsikringen er gyldig til du som sikret fyller 65 år (øvre aldersgrense) eller til lånet ditt hos 
Nstart avsluttes/er nedbetalt. 
 

 Gruppeforsikring vil også opphøre dersom: 
• Forsikringen blir sagt opp av deg eller forsikringsselskapet 
• Gruppeforsikringsavtalen utløper etter oppsigelse av Nstart eller forsikringsgiver; 
• Hvis du som sikret flytter til utlandet, og ikke lenger omfattes av den norske folketrygden. 
 
A.16 Overdragelse av forsikring 
Denne forsikringen kan ikke overføres eller pantsettes. 
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B. BEGRENSNINGER I FORSIKRINGSSELSKAPETS ANSVAR 
B.1 Uriktig eller ufullstendig informasjon 
Hvis det er gitt uriktig, blitt tilbakeholdt eller gitt ufullstendig informasjon ved tegning eller 
skadeoppgjør, kan det føre til at forsikringen blir ugyldig, endret eller avsluttet, og at 
forsikringsselskapets ansvar settes ned eller faller bort, jf. FAL §§ 4-2 og 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3, 
18-1.  
 
Symptomklausul 
Selskapet svarer bare for arbeidsuførhet når sykdommen som er årsak til uførheten har vist 
symptomer to måneder etter tegning. 
 

B.2 Sikredes fremkalling av forsikringstilfellet 
Hvis du, som sikret med forsett eller grovt uaktsomt, har fremkalt en forsikringshendelse eller 
forverret skadefølgene, er forsikringsselskapet fri for ansvar jf. FAL § 4-9. 
 

B.3 Selvmord 
Hvis du, som sikret, begår selvmord innen 1 år etter at forsikringen ble tegnet, gjelder forsikringen 
bare hvis det antas at forsikringen er tegnet uten tanke på selvmordet. 
 
B.4 Kriminell handling og påvirkning av alkohol eller legemidler 
Forsikringen gjelder ikke for forsikringstilfeller som oppstår hvis du som sikret: 
• utfører eller bidrar til en kriminell handling som i henhold til norsk lov kan føre til fengsel, 
• er påvirket av alkohol eller andre rusmidler, sovepiller, narkotika eller som følge av feil bruk av 

legemidler. 
 
Forsikringen gjelder heller ikke for skader der det kan antas at den skadelige hendelsen var 
forårsaket av deg som sikret i en sinnstilstand som nevnt i straffeloven § 20 annet ledd (dvs. under 
påvirkning av en alvorlig psykisk lidelse). 
 
B.5 Spesielle unntak ved arbeidsledighet 
Forsikringen gir ikke erstatning ved deltidsledighet. Arbeidsledighetserstatning betales heller ikke 
som følge av oppsigelse av personlige årsaker eller arbeidsledighet som følge av avskjedigelse. 

C. BEGRENSNINGER I AVTALENS GYLDIGHET 
C.1 Gyldighet i utlandet 
Lånebeskyttelsen gjelder ved utenlandsopphold uavhengig av lengden på utenlandsoppholdet. 
Livsforsikring gjelder dersom sikrede dør utenfor Norden, uavhengig av hvor lenge oppholdet 
varer. Arbeidsuførhet- og arbeidsledighetsforsikring er gyldig de første 12 månedene når man 
oppholder seg utenfor Norden. Etter 12 måneders opphold utenfor Norden utløper disse 
forsikringene. Opphold utenfor Norden anses ikke som avbrutt av midlertidige pauser i Norden for 
legebesøk, sykehusbehandling, forretningsreiser, ferier eller lignende.  
 
C.3 Unntak knyttet til terrorisme og masseødeleggelse 
Forsikringen gjelder ikke for skadesaker forårsaket helt eller delvis, direkte eller indirekte, av eller 
som følge av, eller forverret av: 

• bruk av biologiske masseødeleggelsesvåpen, formidling, avfyring, avgivelse, frigjøring eller 
lekkasje av sykdomsfremkallende mikroorganismer og/eller biologisk produsert toksin, 
inkludert genmodifiserte organismer eller giftstoffer som er syntetisk produsert og som kan 
forårsake arbeidsuførhet, funksjonshemming eller død hos mennesker eller dyr; 

• bruk av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen, eksplosive atomvåpen eller enheter, og 
spredning, avfyring, avgivelse, 
frigjøring eller lekkasje av radioaktivt materiale som sprer radioaktivitet tilstrekkelig til å 
forårsake arbeidsuførhet, invaliditet eller død hos mennesker eller dyr; 
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• bruk av kjemiske masseødeleggelsesvåpen, spredning, avfyring, frigjøring eller lekkasje av 
fast, flytende eller gassformige stoffer som kan forårsake arbeidsuførhet, invaliditet eller 
død hos mennesker eller dyr; 

• terrorhandling ved bruk av biologiske eller kjernefysiske, kjemiske 
masseødeleggelsesvåpen, uavhengig av hvordan de spres eller kombineres. 

 
Terrorhandling betyr handlinger utført av en person, eller gruppe personer, med politiske, 
ideologiske, religiøse eller lignende formål, med den hensikt å påvirke regjeringer eller sette 
offentligheten, eller deler av offentligheten, i fare. 
  
Terrorhandlinger kan omfatte, men ikke være begrenset til, faktisk bruk av vold, makt eller trusler 
om dette. Terroristene kan enten handle individuelt, på vegne av eller i samarbeid med en annen 
organisasjon eller regjering. 
 
C.4 Deltakelse i krig eller opphold i et land der krig eller politisk uro råder 
Gruppeforsikringen gjelder ikke for forsikrede som deltar i krig eller politisk uro utenfor Norge. 
Forsikringen gjelder heller ikke for forsikringssaker som skjer innen 1 år etter slik deltakelse, og som 
har oppstått som følge av krig eller politisk uro. 
 
Dersom krig eller uro rammer et område der du som forsikret har opphold, gjelder forsikringen i 
løpet av den første måneden, forutsatt at du ikke deltar i krigen eller uroen. 
 
C.4 Ved flygning 
Forsikringen gjelder ikke ved flyulykke om den forsikrede er fører eller har annen funksjon 
ombord ved:  
 
• Militærflygning 
• Avansert flygning eller yrkesrelatert prøveflygning 
• Flygning som utføres av flyselskap som ikke har konsesjon i et nordisk land. 
 
C.5 Unntak for profesjonell utøvelse av sport og idrett 
Forsikringstilfeller som direkte eller indirekte oppstår på grunn av idrett, sport eller artistutøvelse 
med innslag av fysisk aktivitet og hvor sikrede mottar eller anslås å motta en årlig inntekt og/eller 
sponsing av minst 0,5 G per år, blir ikke refundert. 
 
C.6 Force Majeure 
Forsikringsselskapet er ikke ansvarlig for økonomisk tap som kan oppstå hvis saksbehandlingen av 
forsikringskrav eller betaling av erstatning er forsinket på grunn av krig, politiske uroligheter, 
lovendringer, myndighetsbestemmelser, konflikter i arbeidslivet eller lignende hendelse av force 
majeure-lignende natur. 

D. ERSTATNINGSOPPGJØR 
D.1 Slik krever du erstatning 
Skadeoppgjør av ekstern part 
På vegne av forsikringsselskapet behandler Sedgwick Norway AS (heretter kalt Sedgwick) krav om 
erstatning ihenhold til forsikringsavtalen.  
 
Skriftlig melding  
Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot forsikringsselskapet, 
melde ifra uten ugrunnet opphold og innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som 
begrunner kravet, jf. FAL. § 4-10 tredje ledd og FAL § 8-5 første ledd. Adressen til Sedgwick Norway 
AS er: P.b. 249, 1372 Asker. Tlf: 64 80 80 72. E-post: ppi@no.sedgwick.com. Kravstiller skal sende 
inn dokumentasjon og andre opplysninger som er angitt nedenfor, som Sedgwick ber om på vegne 
av forsikringsselskapet, for å vurdere retten til erstatning. 

mailto:ppi@no.sedgwick.com
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Samtykke 
På Sedgwicks anmodning skal forsikrede samtykke til at Sedgwick, på vegne av 
forsikringsselskapet, innhenter opplysninger om forsikredes helsetilstand. Samtykket må gis på et 
fullmaktskjema produsert av forsikringsselskapet. Samtykket gjelder kun for vurdering av retten til 
erstatning. Samtykket innebærer at forsikringsselskapet eller dets partnere får rett til å samle inn 
opplysninger og medisinske journaler fra leger, helsestasjoner, sykehus eller andre 
helseinstitusjoner, samt fra NAV. 
 
Ved full arbeidsuførhet 
Ved krav på grunn av ulykkesskade eller sykdom skal følgende opplysninger sendes til Sedgwick så 
snart som mulig: 
• Utfylt skadeskjema, 
• Legeattest som angir årsaken til arbeidsuførheten, 
• Kopi av vedtak om sykepenger/utbetalte sykepenger fra NAV på grunn av arbeidsuførhet, 
• Annen informasjon eller dokumenter som kan være relevante for vurderingen av saken og 

forespurt av Sedgwick.  
• Forsikringsselskapet kan gjennom Sedgwick be om at sikrede blir undersøket av en spesielt 

anvist lege. Kostnadene ved dette bæres av forsikringsselskapet. Hvis du som sikret ikke følger 
instruksjonene, kan retten til kompensasjon opphøre helt. 

 
Ved ufrivillig arbeidsledighet 
Ved krav på grunn av ufrivillig arbeidsledighet, skal følgende informasjon sendes til Sedgwick så 
snart som mulig. 
• Utfylt skadeskjema, 
• Kopi av vedtak om dagpenger og utbetalte dagpenger fra NAV,  
• Dokumentasjon fra NAV som viser at forsikrede er registrert som arbeidssøker.  
• Dokumentasjon fra siste arbeidsgiver om årsaken til arbeidsledigheten og hvor lenge forsikrede 

jobbet hos den arbeidsgiveren, 
• Annen informasjon eller dokumenter som kan være relevante for vurderingen av saken og 

forespurt av Sedgwick. 
 
Ved død 
Ved krav som følge av dødsfall, skal følgende informasjon sendes til Sedgwickså snart som mulig: 
• Utfylt skadeskjema, 
• Dødsattest/skifteattest fra skifteretten, 
• Angivelse av dødsårsak. 
 
D.4 Betaling av forsikringsytelser og renteavsetninger 
Når retten til erstatning er avklart, vil erstatningsutbetalingen foretas senest 30 dager etter at du 
som forsikret har: 
• fulgt forsikringsselskapets anvisninger ved fremsettelse av kravet og, 
• innsendt nødvendig og relevant dokumentasjon som det med rimelighet kan bes om for å 

fastslå forsikringsselskapets erstatningsansvar 
 
Skjer betaling senere enn to måneder etter melding om forsikringstilfellet, vil renter bli betalt i 
henhold til FAL § 8-4 og § 18-4.  
 
Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i FAL § 8-1 første ledd 
eller § 18-1 første ledd, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt, jf. FAL § 8-4 
fjerde ledd eller § 18-4 tredje ledd. 
  
D.5 Skatt 
Periodiske/månedlige ytelser må anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor 
skattepliktig etter skatteloven. Ytelsene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene. 
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D.6 Melding om forsikringstilfelle og foreldelse 
Med unntak av dekningen for Dødsfall skal sikrede melde ifra snarest mulig og senest innen 1 år 
etter at den sikrede fikk kunnskap om forhold som begrunner kravet, jf. FAL § 8-5 og § 18-5. 
Krav på erstatning foreldes etter tre – 3 – år, jf.FAL § 8-6 og § 18-6. Foreldelsesfristen begynner å 
løpe fra utløpet av det kalenderår da den sikrede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som 
begrunner kravet.  
 
Har Forsikringsgiver avslått et krav om erstatning helt eller delvis, mistes retten til erstatning med 
unntak av dekningen for dødsfall dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd innen 
seks måneder etter at sikrede skriftlig fikk melding om avslaget, jf FAL § 8-5 og § 18-5. 

E. SPESIELT OM LÅNEBESKYTTELSEN 
E.1 Formålet med lånebeskyttelsen 
Formålet med lånebeskyttelsen er å gi den som har fått lån, formidlet av Nstart, økonomisk 
beskyttelse ved arbeidsuførhet, arbeidsledighet og død til å dekke lånekostnadene. 
 

E.2 Forsikringstilfeller som gir rett til erstatning 
Lånebeskyttelsen dekker følgende hendelser: 
• Full arbeidsuførhet som følge av ulykke eller sykdom 
• Ufrivillig arbeidsledighet 
• Død 
 
Forsikringen utgjør et helhetsprodukt selv om den omfatter ulike forsikringstilfeller, og det er 
derfor ikke mulig å melde seg ut av noen del av forsikringsdekningen. 
 
Full arbeidsuførhet  
Hvis du som sikret rammes av 100 % arbeidsuførhet som følge av en ulykke eller sykdom i 
forsikringsperioden, kan erstatning utbetales med 1/30 del av forsikringsbeløpet per dag i 
arbeidsuførhetsperioden. Forsikringsbeløpet for den totale arbeidsuførheten består av avtalt 
månedlig terminbeløp for lån i Nstart, men maks. 10 000 NOK per måned. 
Maksimalt beløp gjelder uavhengig av om sikrede har signert én eller flere låneavtaler gjennom 
Nstart, eller ett eller flere lånebeskyttelser. Det er ikke mulig å få erstatning for arbeidsledighet og 
arbeidsuførhet samtidig.  
 
Ufrivillig arbeidsledighet 
Hvis du som sikret medlem i forsikringsperioden rammes av ufrivillig arbeidsledighet og oppfyller 
vilkårene for dagpenger fra NAV og er registrert som arbeidssøker hos NAV, kan kompensasjon 
betales med 1/30 del av forsikringsbeløpet per dag når ufrivillig arbeidsledighet oppstår. 
Forsikringsbeløpet for ufrivillig arbeidsledighet består av avtalt månedlig terminbeløp i Nstart, 
men maks. 10 000 NOK per måned. Maksimalt beløp gjelder uavhengig av om forsikrede har 
signert én eller flere låneavtaler gjennom Nstart, eller ett eller flere lånebeskyttelser. Det er ikke 
mulig å få erstatning for arbeidsledighet og arbeidsuførhet samtidig.  
 
Døds-/livsforsikring 
Hvis du som sikret dør i løpet av forsikringsperioden, betales et engangsbeløp tilsvarende 
utestående lånegjeld for lån i Nstart, med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag, men 
maks 500 000 NOK. Maksimalt beløp som er oppgitt gjelder uavhengig av om forsikrede har 
signert én eller flere låneavtaler gjennom Nstart, eller ett eller flere lånebeskyttelser. 
 
E.3 Rett til erstatning 
Ved full arbeidsuførhet 
Forutsatt at du har vært dekket av forsikringen i minst 30 dager (kvalifiseringsperiode), har du rett 
til erstatning hvis du rammes av full arbeidsuførhet og du har fått innvilget sykepenger fra NAV. 
For hver periode med arbeidsuførhet betales erstatning månedlig i maksimalt 12 måneder. Ved 
flere perioder med slik arbeidsuførhet betales erstatning i maksimalt 36 måneder. Erstatning 
betales ikke de første 30 dagene (karensperiode). For tiden etter betales erstatning for hver dag du 
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er ufør med 1/30 av forsikringsbeløpet, men ikke mer enn NOK 10.000 per måned. 
Forsikringsutbetaling skjer månedlig. 
Hvis du kommer tilbake på jobb, men blir syk igjen innen 30 dager, anses det som en videreføring 
av samme sykdom og det er ikke krav om opptjening av ny karensperiode. 
Hvis du kommer tilbake på jobb, men blir syk igjen når mer enn 30 dager, men mindre enn 180 
dager har gått siden du sist hadde krav på erstatning, har du ikke rett til ekstra kompensasjon. Hvis 
du har jobbet heltid i minst 180 sammenhengende dager siden du sist fikk erstatning for full 
arbeidsuførhet, har du igjen rett til erstatning hvis du blir syk og blir helt ufør. En ny karensperiode 
på 30 dager gjelder imidlertid, se ovenfor.  
 
Spesielt unntak - Symptomklausul 
Selskapet svarer bare for sykdom og arbeidsuførhet som har vist symptomer to måneder etter 
tegning. 
 
Ved ufrivillig arbeidsledighet 
Forutsatt at du har vært dekket av forsikringen i minst 90 dager, eller for Selvstendig 
næringsdrivende minst 180 dager, (kvalifiseringsperiode), har du rett til erstatning hvis du rammes 
av ufrivillig full arbeidsledighet og hvis du oppfyller vilkårene for dagpenger og hvis du er 
registrert som arbeidssøker hos NAV. For hver periode med ufrivillig arbeidsledighet betales 
erstatning månedlig i maksimalt 12 måneder. Ved flere perioder med slik arbeidsledighet betales 
erstatning i maksimalt 36 måneder. Erstatning betales ikke de første 30 dagene (karensperiode). 
For tiden deretter gis erstatning for hver dag du er ufrivillig arbeidsledig med 1/30 av 
forsikringsbeløpet, men ikke mer enn NOK 10.000 per måned. Forsikringsutbetaling skjer 
månedlig. 
 
For selvstendig næringsdrivende kreves det dokumentasjon fra Brønnøysundregistrene/NAV som 
viser at selskapet er i konkurs eller under avvikling. 
 
Når det allerede er gitt erstatning for en periode med arbeidsledighet, har du krav på ny 
kompensasjon for ufrivillig arbeidsledighet forutsatt at du har jobbet heltid i minst 180 
sammenhengende dager, eller for Selvstendig næringsdrivende minst 365 dager, siden du sist fikk 
erstatning for ufrivillig arbeidsledighet. En ny karensperiode på 30 dager gjelder imidlertid, se 
ovenfor. 
 
Spesielle unntak 
Forsikringen gir ikke erstatning ved deltidsledighet. Arbeidsledighetserstatning betales ikke heller 
som følge av oppsigelse av personlige årsaker eller arbeidsledighet som følge av avskjedigelse. 
 
Ved død 
Ved dødsfall betales et engangsbeløp tilsvarende utestående lånegjeld for lån i Nstart, men 
maksimalt. 500 000 NOK. 
 
E.4 Betaling/ erstatningsoppgjør 
Ved full arbeidsuførhet 
Betaling skjer til Nstart som betaling for lånekostnadene dine, det vil si det avtalte månedlige 
rentebeløpet, tilbakebetalinger og gebyrer (men ikke forsinkelsesgebyrer eller misligholdte renter) 
for lån i Nstart, med maksimalt. NOK 10 000/måned i løpet av erstatningsperioden. 
 
Ved ufrivillig arbeidsledighet 
Betaling skjer til Nstart som betaling for lånekostnadene dine, det vil si det avtalte månedlige 
rentebeløpet, tilbakebetalinger og gebyrer (men ikke forsinkelsesgebyrer eller misligholdte renter) 
for lån i Nstart, med maksimalt. NOK 10 000/måned i løpet av erstatningsperioden. 
 
Ved død 
Ved dødsfall betales et engangsbeløp til Nstart som betaling for din utestående lånegjeld i Nstart, 
men maksimalt NOK 500.000. 
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F. KLAGE 
Hvis vi er uenige 
Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller 
erstatningsoppgjøret, bør du først kontakte forsikringsselskapet og be om en ny vurdering. Send 
forespørselen til saksbehandleren eller til saksbehandlerens nærmeste overordnede. Hvis du etter 
fornyet kontakt med forsikringsselskapet fortsatt ikke er fornøyd, er det flere muligheter til å få 
saken gjennomgått, se nedenfor. 
 
Finansklagenemnda 
Den forsikrede kan rette klager som omhandler forsikringsavtalen til: 
 
Finansklagenemnda (FinKN) 
Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo 
 
Finansklagenemnda bistår forsikringskunder med gratis juridisk bistand i klagesaker. 
Virksomheten er basert på en avtale mellom Forbrukerrådet, Finans Norge og Næringslivets 
Hovedorgansisasjon. 
 
Dersom forsikringsgiver har avslått et krav helt eller delvis, mistes retten til erstatning, med unntak 
av dekningen for dødsfall, dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd innen seks 
måneder etter at du fikk skriftlig melding om avslaget, jf. forsikringsavtaleloven §§ 8-5 annet ledd 
og 18-6. 
 
Domstol 
Ved tvist kan saken bringes inn for alminnelig norsk domstol. 

G. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse 
med behandling av personopplysninger og fri utvekslinger av slike opplysninger (GDPR). 
Bestemmelsene regulerer gjennomførelsen av avtaler eller forpliktelser som oppstår i henhold til 
lov eller forskrifter. Personopplysningsdataene kan brukes til markedsanalyser, statistikk og til å 
evaluere tjenester og produkter. Videre kan dataene brukes til å informere om forsikringsselskapets 
tjenester og produkter. Personopplysninger kan utleveres til andre selskaper som 
forsikringsselskapet samarbeider med både innenfor og utenfor EU og EØS. Forsikringsselskapet 
kan registrere eller på annen måte dokumentere den enkeltes kommunikasjon med selskapet. All 
behandling av personopplysninger vil bli gjort med stor forsiktighet for å beskytte den enkeltes 
personvern. Personopplysninger vil derfor kun være tilgjengelige for personer som trenger tilgang 
til dataene for å utføre sitt arbeid. Videre vil dataene bare bli gjort tilgjengelig i den grad det er 
nødvendig for de ovennevnte formålene. Hvis du vil ha informasjon om hvilke personopplysninger 
forsikringsselskapet og dets reassurandører behandler om deg, kan du sende inn eller sende en 
skriftlig forespørsel til: Behandlingsansvarlig: Knif Forsikring Forsikring AS (c/o Vitea Life AB, 
Vasagatan 28, SE-111 20 Stockholm, Sverige.) Du har også rett til å informere skriftlig om at 
personopplysningene dine ikke skal benyttes til direkte markedsføring. 

H. ORDLISTE/DEFINISJONER 
Arbeidsuførhet 
Når du som forsikret har fått redusert arbeidsevne på grunn av sykdom eller ulykkesskade og har 
rett til trygdeytelser. Reduksjonen vurderes i henhold til trygdeloven, med mindre annet er 
uttrykkelig angitt. For å vurdere om det er rett til erstatning, har forsikringsselskapet rett til å kreve 
at du som forsikret undersøkes av en lege eller psykolog, anvist av forsikringsselskapet.  
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Begunstiget 
Den ugjenkallelige begunstigede av forsikringen er Nstart.  
 
Frivillig gruppeforsikring 
Forsikring som du kan velge å søke om. 
 
Forsikringsbevis 
Dokument utstedt så snart som mulig etter at en forsikringsavtale er inngått, endret eller fornyet, 
og som inneholder informasjon om hvilke forsikringer du har valgt å tegne, de essensielle 
rettighetene og forpliktelsene som oppstår fra forsikringen og om viktige begrensninger ved 
forsikringsdekning. 
 
Forsikringsavtalen 
Avtalen som gjelder for den enkelte medlemmets forsikring, og som inkluderer 
forsikringssøknaden, de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår, seneste utstedt forsikringsbevis 
og i tillegg obligatoriske regler i forsikringsavtaleloven og norsk lov generelt.  
 
Forsikringsbeløp 
Ved full arbeidsuførhet (100%) og ufrivillig arbeidsledighet (100%) består forsikringsbeløpet av det 
månedlige rentebeløpet, tilbakebetalinger og gebyrer som er avtalt til enhver tid (med fradrag av 
misligholdte renter og avdrag) knyttet til lån hos Nstart, men maks. 10 000 NOK per måned. 
 
Ved dødsfall består forsikringsbeløpet av lånegjelden som var aktuell på datoen for dødsfallet, for 
lån med Nstart, men maks. 500 000 NOK. 
 
Forsikringsberettiget gruppe 
De personene som tilhører en forhåndsbestemt medlemsgruppe og som dermed har rett til å bli 
med i eller søke om gruppeforsikring (for eksempel ansatte i et bestemt selskap). Utformingen av 
den kvalifiserte gruppen bestemmes i gruppeforsikringsavtalen, se nedenfor. 
 
Forsikringstaker 
Forsikringstaker er Nstart Sverige AB, org. nr. 556976-4110. Forsikringstaker er underlagt tilsyn av 
Finansinspektionen i Sverige. 
 
Forsikringsgiver 
Forsikringsselskapet er Knif Trygghet Forsikring AS, Norge, org. nr. 991206825, representert ved 
Vitea Life AB, Sverige, org. nr. 559321-3126. Forsikringsselskapet er underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet i Norge. Vitea Lifes virksomet er underlagt tilsyn av Finansinspektionen i Sverige og 
svensk lovgivning. 
 
Fullt arbeidsfør  
For at du som forsikret skal anses som fullt skikket til å jobbe, må du kunne utføre ditt vanlige 
arbeid, og du må ikke være sykmeldt, få sykepenger, aktivitetserstatning, eller arbeidsrettet 
rehabilitering, midlertidig eller langvarig uføretrygd eller lignende kompensasjon på grunn av 
arbeidsuførhet. Du kan heller ikke ha pågående eller hvilende arbeidsskadeerstatninger eller være 
under arbeidsrettet tiltak gjennom NAV. 
 
Grupperepresentanter 
Selskapet, organisasjonen eller foreningen som har inngått en gruppeforsikringsavtale med 
forsikringsselskapet, i dette tilfelle Nstart.  
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Gruppemedlem 
Gruppemedlemmet er hver person som tilhører forsikringsgruppen i henhold til 
gruppeforsikringsavtalen. I dette tilfelle personer som har inngått låneavtale med Nstart.  
 
Indeksregulering 
Prisgrunnlaget fastsettes hvert år i henhold til reguleringen av grunnbeløpet (G) i Folketrygden. 
 
Karenstid 
Tidsperioden som skal løpe fra skadedato til en sikret har rett til erstatning. Karenstiden er 30 dager 
ved full arbeidsuførhet og ufrivillig arbeidsledighet. 
 
Kollektiv gruppeforsikringsavtale 
Avtalen mellom forsikringsselskapet og Nstart som regulerer hvilken forsikring som dekker 
gruppemedlemmene, skal kunne søke om. En gjeldende gruppeforsikringsavtale er en forutsetning 
for at individuelle gruppeforsikringsavtaler skal kunne tegnes. Gruppeforsikringsavtalen 
inneholder blant annet bestemmelser om den tidligste ikrafttredelsen av forsikringen, hvordan 
premiene skal betales, hvem som skal gi informasjon til den kvalifiserte medlemsgruppen om 
forsikringen mv. 
 
Kvalifiseringsperiode 
Tidsperioden som må løpe fra forsikringens ikrafttredelse til skadedato for at forsikringen skal 
kunne gi rett til erstatning ved full arbeidsuførhet eller ufrivillig arbeidsledighet. For ansatte er 
kvalifiseringsperioden for full arbeidsuførhet 30 dager og for ufrivillig arbeidsledighet 90 dager. 
For Selvstendig næringsdrivende er kvalifiseringsperioden for full arbeidsuførhet 30 dager og for 
ufrivillig arbeidsledighet 180 dager 
 
Øvre aldersgrense 
Når Sikrede når forsikringens øvre aldersgrense, opphører forsikringsdekningen.  
 
Selvstendig næringsdrivende (Selvstendig næringsvirksomhet) 
En person, som har sin hovedinntekt fra noen av følgende former av forretningsvirksomhet; 
1. Enkeltpersonforetak der forsikrede eller nærstående til den forsikrede har de aktuelle 
skattekortene. 
2. Et aksjeselskap eller et samvirkeforetak hvor forsikrede eller nærstående til den forsikrede hver 
eller sammen eier minst 50% av stemmene eller aksjene. 
3. Et aksjeselskap eller en økonomisk sammenslutning der forsikrede eller nærstående til den 
forsikrede har minst 20%av stemmene eller aksjene eller andelene der forsikrede eller nærstående 
til den forsikrede er administrerende direktør, visepresident, styremedlem eller varamedlem.  
4. Kommandittselskaper der forsikrede eller nærstående til forsikrede er deleier eller komplementar. 
 
Med nærstående til den forsikrede ovenfor menes nære slektninger med familiebånd til den 
forsikrede samt ektefellen eller samboeren og slektningens ektefelle eller samboer. 
 
Sikrede/ medlem 
Den persons interesser, liv eller helse som forsikringspolisen knytter seg til. I dette tilfelle 
gruppemedlemmet som har søkt og fått innvilget forsikringen. 
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Sykdom 
Svekkelse av helsetilstanden som ikke regnes som en ulykkesskade og som har svekket din fysiske 
og / eller psykiske funksjon. Med sykdom regnes ikke frivillig forårsaket skade på kroppen. 
Sykdommen anses å ha oppstått den dagen svekkelsen ble observert og konstantert av lege. 
 
Sykehusinnleggelse 
Behandling og/eller undersøkelse på sykehus hvor pasienten er registrert og innlagt på en 
behandlingsavdeling i minst én natt. Med sykehusinnleggelse avses ikke permisjon. 
 
Sykeperiode 
Den sammenhengende tiden Sikrede er arbeidsufør/ sykemeldt. 
 
Symptomklausul 
Selskapet svarer bare for sykdom og arbeidsuførhet som har vist symptomer to måneder etter 
tegning. 
 
Ufrivillig arbeidsledighet 
Sikredes arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter utløpet av en 
oppsigelsestid etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til Lovens minstekrav eller at 
Sikrede er helt permittert i helhold til gjeldende lovregler for permittering, for tiden 
permitteringslønnsloven av 6. Mai 1988 nr 22, og at Sikrede er registrert ved NAV, har fått 
meldekort og mottar dagpenger. Du må ikke ha forlatt arbeidet ditt uten gyldig grunn eller blitt 
avskjediget fra jobben din av personlige årsaker. Årsaken til arbeidsledigheten må ikke være av en 
slik art at NAV kan suspendere deg fra rett til erstatning. Din ansettelse må ha opphørt helt, og du 
kan ikke lenger utføre noe arbeid for kompensasjon, noe som innebærer 100% arbeidsledighet. 
 
Ulykkesskade 
En ufrivillig skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre begivenhet som 
inntreffer i forsikringsperioden (ulykkestilfelle). 
 
 

____________________________________________ 
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