
Grunnforsikring 
(gruppelivsforsikring – dødsrisiko) 
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2022 
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Forsikringsbevis 
for SAFE 
Grunnforsikring - Gruppelivsnr. 130112 

Forsikringstaker Forsikringsselskap 
SAFE Protector Forsikring ASA 

Forsikrede 
Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle SAFEs medlemmer mellom 18 og 67 år. 
Forsikret medlems ektefelle/samboer mellom 18 og 67 år er også automatisk omfattet. 

Forsikringssum 
Ved medlemmets og/eller ektefelle/samboers dødsfall i forsikringstiden, 
utgjør forsikringssummen 1 G. 
Ved erstatningsberegning vil G på dødsfallstidspunktet bli benyttet. 
G per 1.1.2022 er 106 399 kroner 
G = Folketrygdens grunnbeløp. 

Når forsikringen opphører 
Opphør - medlem: Forsikringen opphører hvis medlemskapet i SAFE opphører 
eller ved utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år. 

Opphør – medforsikret ektefelle/samboer 
Forsikring opphører senest på samme tidspunkt som medlemmets forsikring opphører. 
Medforsikredes forsikring opphører dessuten å gjelde når: 
- den medforsikrede fyller 67 år
- ekteskapet eller samboerforholdet opphører



 

SAFE 
Postboks 145 Sentrum 

4001 Stavanger 
 

E-post: safe@safe.no 
Tlf.: +47 51 84 39 00 

 
 
 

Hvem som er berettiget til forsikringssummen ved dødsfall for SAFE 
Ved erstatningsutbetaling som følge av medlemmets dødsfall gjelder 
følgende begunstigelsesrekkefølge: 
- Ektefelle/Samboer 
- Livsarvinger 
- Testamentarvinger 
- Øvrige arvinger etter loven 

 
Ved erstatningsutbetaling som følge av ektefelle/samboers dødsfall 
tilfaller erstatningen medlemmet. 

 
Ektefelle 
Person som har inngått lovformelig ekteskap med medlemmet. En person regnes ikke som 
ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller 
skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestilt med ektefelle regnes 
registert partner, jfr. Lov om partnerskap av 30. april 1993. 

 
Samboer 
Med samboer menes person som forsikrede lever sammen med i et ekteskapslignende forhold og; 
- Det framgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel 

som medlemmet i de siste 2 år eller 
- Vedkommende har, har hatt eller venter felles barn med forsikrede, 

jf. Arvelovens § 28 b og har samme bopel i Folkeregisteret 

Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at 
lovlig ekteskap kan inngås. 

 
For forsikringen gjelder 
- Forsikringsvilgår for Gruppelivsforsikring for organisasjonsmedlemmer 
- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) og det øvrige lovverket. 
- Det øvrige lovverket. 

 
Henvendelse ved dødsfall: 
Etterlatte bes ta kontakt med: 

 

 

 

mailto:safe@safe.no


VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRINGEN FOR ORGANISASJONSMEDLEMMER 

FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2022 

Forsikringsbeviset 
Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikrings- 
beviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som 
kan fravikes. 

Hva forsikringen dekker 
Forsikringstilfelle 
Forsikringstilfelle inntreffer når den forsikrede, eller forsikredes 
ektefelle/samboer, i forsikringstiden dør, uansett om dødsfallet 
skyldes sykdom eller ulykke. 

Når erstatning forfaller til utbetaling 
Dødsfallsforsikringen forfaller til utbetaling når forsikringstilfellet 
har inntruffet, krav om erstatning er fremsatt og selskapet har 
beregnet sitt endelige ansvar. 

Definisjoner 
Forsikringstaker 
Ved kollektive avtaler er forsikringstaker den organisasjon som 
inngår en gruppeavtale med selskapet. 

Medlem 
Er medlem i SAFE. 

Forsikrede 
Den person hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til. 

Ektefelle 
Person som har inngått lovformelig ekteskap med medlemmet. En 
person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det 
er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, 
selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestilt med 
ektefelle regnes registrert partner, jfr. Lov om partnerskap av 30. 
april 1993. 

Samboer 
Med samboer menes person som forsikrede lever sammen med i 
et ekteskapslignende forhold og; 
- Det framgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme

bopel som medlemmet i de siste 2 år eller
- Vedkommende har, har hatt eller venter felles barn med

forsikrede, jf. Arvelovens § 28 b og har samme bopel i
Folkeregisteret

Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold som er til 
hinder for at lovlig ekteskap kan inngås. 

Ved krav om erstatning 
Den som krever erstatning, skal gi de opplysninger selskapet ber 
om. Selskapet kan innhente opplysninger fra lege, sykehus, trygde- 
kontor, forsikringsselskaper eller andre. 

Disposisjonsretten 
Forsikringskravet etter gruppelivsforsikringen kan ikke overdras, 
pantsettes eller på annen måte stilles som sikkerhet for gjeld. 

Følgene av å gi feil opplysninger 
Forsikringstaker og forsikrede har plikt til å gi riktige og 
fullstendige opplysninger til selskapet. Er opplysningsplikten 
forsømt, kan rett til erstatning bli redusert eller bortfalle. 

Frist til å melde krav om erstatning 
Hendelser som kan medføre erstatningskrav, skal snarest meldes til 
selskapet. Se forsikringsavtalelovens § 13-11 for personforsikring. 

Uttredelse av gruppelivsforsikringen 
Når et organisasjonsmedlem i en gruppelivsforsikring der det føres 
fortegnelse over hvem som er forsikret, trer ut av den gruppe som 

gruppeavtalen omfatter av annen grunn enn nådd opphørsalder, 
opphører forsikringen for vedkommende 14 dager etter at skriftlig 
påminnelse er sendt fra forsikringstakeren eller selskapet. 

Ved uttredelse av gruppelivsforsikringen, som ovenfor, har 
organisasjonsmedlemmer under 67 år, rett til å fortsette for- 
sikringsforholdet med individuell premieberegning uten å avgi 
nye helseopplysninger. 

Forsikringstaker skal skriftlig informere forsikrede om retten til å 
tegne fortsettelsesforsikring. 
Forsikrede skal alltid få tilbud om fortsettelsesforsikring ved 
fratredelse av andre årsaker enn alder. 

Hvis forsikringstaker ikke overholder sine plikter i henhold til 
denne avtale og forsikringsvilkårene, kan selskapet søke regress 
hos forsikringstaker dersom selskapet likevel er forpliktet til å 
utbetale erstatning. 

For tegning av fortsettelsesforsikringen 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. 

Opphør av gruppeavtalen 
Hvis ikke annet er avtalt, har forsikringstakeren og selskapet rett til 
- senest 2 måneder før utgangen av et forsikringsår - å si opp gruppe- 
avtalen til opphør ved forsikringsårets slutt. Hvis forsikringstakeren
eller selskapet sier opp eller unnlater å fornye gruppe-avtalen, eller
selskapets ansvar opphører å løpe på grunn av forsikringstakerens
manglende premiebetaling, skal organisasjonsmedlemmene
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 organisasjonsmedlemmet på annen måte er blitt
kjent med forholdet. Ved opphør av gruppeavtalen har den enkelte
forsikrede de samme rettigheter til tegning av fortsettelsesfor- 
sikring som ved uttredelse. Dette gjelder ikke når gruppeavtalen
overføres til annet selskap.

Begrensninger i selskapets ansvar 
Kommer Norge i krig (væpnet konflikt), står forsikringen for den 
enkelte forsikrede ved makt på de vilkår som er fastsatt i gruppe- 
avtalen hvis forsikrede ble tatt opp i forsikringen minst 3 måneder 
før krigen brøt ut. 

For forsikringen eller utvidelser av forsikringen som er trådt i kraft 
senere enn 3 måneder før krigen brøt ut, er Selskapet fri for ansvar 
pga dødsfall som direkte skyldes krigen. 

Dør den forsikrede som følge av deltagelse i krig under et annet 
lands kommando, er Selskapet fri for ansvar hvis det ikke er truffet 
annen avtale. Har den forsikrede deltatt i krig under kommando 
av et land som er alliert med Norge, gjelder likevel bestemmelsen i 
avsnitt 1 og 2. 

Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter 
livsforsikringsavtaler bare kan utbetales delvis. Kongen kan også 
gjøre andre nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å 
dekke underskudd i et livsforsikringsselskap som følge av krig 

Reklamasjon og klage 
Etter Forsikringsavtaloven § 20–1 kan tvister som har relasjon til 
forsikringsavtalen klages inn for: 

Finansklagenemnda 
Postboks 53 Skøyen 
0212 OSLO, 
E-post: firmapost@finkn.no

mailto:firmapost@finkn.no
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