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Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Ulykkesforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter rett til kompensasjon dersom en fritidsulykke fører til medisinsk invaliditet, økonomisk tap eller dødsfall.

Hva dekker forsikringen?
Forsikringen kan omfatte
Medisinsk invaliditet
Behandlingsutgifter
Dødsfallserstatning

Hva dekker forsikringen ikke?
Psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker
o.l.
Sykdom, smitte og andre særlige tilstander
Skade forårsaket av medisinsk behandling og
inntak av medikamenter
Forgiftning
Grov uaktsomhet og forsett
Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold
Aktiviteter med særlig risiko
Deltakelse i fredbevarende styrker eller andre
land og organisasjoners militære og paramilitære
styrker

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Forsikringen har blant annet følgende begrensninger:
Behandlingsutgifter ved tannskader som følge av
tygging eller biting
Samvirkende årsaker
Merutgifter til behandling, undersøkelse eller
opptrening i private helseinstitusjoner eller
hos privatpraktiserende leger/behandlere uten
offentlig refusjonsrett
Utgifter til hjelpemidler
Redningsaksjoner og transport fra skadestedet
Forsikringssummer som varierer. Hva som gjelder
fremgår av forsikringsbeviset og forsikringsvilkåret
Forsikringen opphører ved utløpet av det
forsikringsår forsikrede fyller 80 år

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norge samt under utenlandsopphold av inntil 12 måneders varighet. Forsikringen gjelder under
utenlandsopphold utover 12 måneders varighet for norske statsborgere med pliktig medlemsskap i norsk folketrygd, jf Lov
om Folketrygd § 2-5. For ytterligere utfyllende opplysninger - se forsikringsvilkåret.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og den/de forsikrede personene ved nytegning av forsikringen. Hvis du
får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Møretrygd uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarsel sammen med forsikringsavtalen.

Når begynner og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00:00.
Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved skriftlig melding via moretrygd.no eller på e-post til firmapost@moretrygd.no dersom forsikringsbehovet
faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jfr FAL § 3-6, 1. ledd. Ved flytting av forsikringen skal
varselet inneholde opplysninger om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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