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Forsikringstaker

Det norske maskinistforbund
DNMF

Forsikringsselskap
Tryg

Forsikrede
Forsikringen er obligatorisk for alle medlemmer av Det norske maskinistforbund som
ikke har fylt 62 år.
Forsikringssum
Ved dødsfall i forsikringstiden utgjør forsikringssummen kr 120 000,Når forsikringen opphører
 Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet
fyller 62 år
 Dersom medlemskapet i DNMF opphører før fylte 62 år, opphører forsikringen
fra samme dato som medlemskapet opphører
Hvem som er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall
Ved erstatningsutbetaling gjelder følgende begunstigelsesrekkefølge:
Forsikringssummen tilfaller:
1. Generell begunstigelse:
Dødsfallserstatningen tilfaller gjenlevende ektefelle (unntatt ved
separasjon/skilsmisse) /partnere som er registrert i medhold av Lov om registrert
partnerskap av 30. april 1993/samboer*.
Hvis forsikrede ikke etterlater seg ektefelle/partner/samboer*, tilfaller
dødsfallserstatningen arvinger etter lov. Se for øvrig FAL kapt. 15.
*) Med samboer menes person forsikrede lever sammen med i
ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende
har hatt samme bopel de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles
barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt
forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap
kunne inngås.
2. Individuell begunstigelse
Har forsikrede under denne forsikringen oppnevnt begunstiget i testament eller
oppnevnt særskilt begunstiget i avtalen, bortfaller pkt. 1 for vedkommende .

Utdrag av vilkår for gruppelivsforsikring
Forsikringsvilkår BHGPG710 av 01.12.2013 og vilkår BHGPG711 av 01.02.2015
- avløser tidligere forsikringsvilkår av 01.08.2010

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV:
– Forsikringsbeviset
– Gruppeavtalen
– Forsikringsvilkårene
– Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69, senere betegnet FAL
– Lov om endringer i lov av 16. juni 1989 om forsikringsavtaler av 29. april 2005, senere betegnet FAL
– Det øvrige lovverk
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset, gruppeavtalen og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
Bestemmelser i disse forsikringsvilkår som omhandler ekteskap og ektefeller, gjelder tilsvarende for
registrert partnerskap og registrerte partnere i henhold til lov om registrert partnerskap av 29. mars
1993. Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av
27. november 1992 nr. 111 om lovvalg ved forsikring, eller det er gjort annen avtale. Rettstvister etter
forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i
gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale.

FORKLARING AV ORD OG UTTRYKK
Gruppelivsforsikring
Gruppelivsforsikring er en dødsrisikoforsikring som en forening av yrkesutøvere tegner på nærmere
avtalte grupper av sine medlemmer. Hvilke forsikringssummer/dekninger som gjelder fremgår av
forsikringsbeviset. En gruppelivsforsikring har verken gjenkjøps- eller fripoliseverdi.
Forsikringsbeviset
Forsikringsbeviset er selskapets skriftlige bekreftelse til det enkelte medlem på den forsikringsavtale
som er inngått.
Selskapet
Med selskapet menes Tryg.
Forsikringssum
Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.
Forsikringstaker
Forsikringstaker er Det norske maskinistforbund – DNMF.
Forsikrede
Forsikrede er organisasjonsmedlemmet som er med i gruppelivsforsikringen.
Gruppeavtalen
Gruppelivsforsikringen reguleres av bestemmelsene i gruppeavtalen. Gruppeavtalen er inngått
mellom forsikringstakeren og selskapet i overensstemmelse med FAL § 19-2 Gruppedannelsen og
tilslutningen til gruppen må tilfredsstille de utfyllende regler som er fastsatt av selskapet og meldt til
Kredittilsynet.
Gruppelivsforsikringen omfatter ikke reglene for fri flytterett, ref. FAL av 29.april 2005
Premie, Premiebetaling
1. Beregning av premien for gruppelivsforsikringen skjer en gang i året, første gang når
gruppeavtalen trer i kraft.
2. Er ikke annet bestemt i gruppeavtalen, betaler forsikringstakeren premien forskuddsvis til selskapet
under ett for alle de forsikrede som gruppelivsforsikringen omfatter.

OPPHØR AV GRUPPELIVSFORSIKRINGEN
1. Hvis ikke annet er avtalt, har forsikringstakeren og selskapet rett til - senest 2 måneder før
utgangen av et forsikringsår - å si opp gruppeavtalen til opphør ved forsikringsårets slutt.
2. Hvis forsikringstakeren eller selskapet sier opp eller unnlater å fornye gruppeavtalen, eller
selskapets ansvar opphører å løpe på grunn av forsikringstakerens manglende premiebetaling,
skal medlemmene varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. For den enkelte
forsikrede opphører forsikringen i så fall 1 måned etter at varsel er gitt eller medlemmet på
annen måte er blitt kjent med forholdet.
3. Ved opphør av gruppeavtalen har det enkelte medlem rett til å fortsette forsikringsforholdet
med individuell premieberegning uten å avgi nye helseopplysninger.
For tegning av fortsettelsesforsikring gjelder:
– forsikringen kan ikke ha høyere forsikringssum eller ha lengre forsikringstid enn det som var
fastsatt for vedkommende i gruppelivsforsikringen.
– skriftlig melding om at vedkommende vil bruke denne rett må være kommet inn til selskapet
innen 6 måneder fra den dag selskapets ansvar falt bort.
UTBETALING AV FORSIKRINGSSUM
Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden.
Ved forsikredes død må det straks sendes melding til DNMF. Følgende dokumentasjon skal
medfølge:
1. Skifte- / uskifteattest.
2. Kontonummer for arvinger.
Så snart dødsfallspapirene er godkjent av Tryg, blir forsikringssummen utbetalt til rette
vedkommende.
Opplysningsplikten ved erstatningsoppgjør reguleres av FAL § 18-1.

BEGRENSNINGER I TRYGS ERSTATNINGSPLIKT
1. Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det er gått
mer enn 1 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble
tegnet uten tanke på selvmordet.
2. Tryg svarer ikke for tap eller skade og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er
forårsaket av eller i sammenheng med:
2.1. Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall.
2.2. Radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer.
2.3. Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige
orden.
2.4. Jordskjelv eller vulkansk utbrudd.
DISPOSISJONSRETTEN
Forsikringskravet etter gruppelivsforsikringen kan ikke overdras, pantsettes eller på annen måte
stilles som sikkerhet for gjeld.
Fullstendige vilkår fåes ved henvendelse til nærmeste Tryg-kontor.

