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Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring  
Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring – kode <<G>> på ditt medlemskort 
 
Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge og SpareBank 1 Livsforsikring AS (heretter kalt Selskapet) om 
grunnforsikring. Dette beviset er en bekreftelse på at avtalen er inngått. Forsikringen trer likevel ikke i kraft før første premie er 
innbetalt til Selskapet. Forsikringen er gyldig så lenge medlemskapet varer og forfalt premie er betalt, jf FAL § 19-4, 2. ledd. 
 
DEFINISJONER 
Hovedforsikret 
Medlem av det forbund som har inngått avtale på vegne av sine medlemmer som ikke har reservert seg og som i henhold til dette 
beviset omfattes av avtalen. 
 
FAL  
Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69. 
 
HVEM ER FORSIKRET MED HVILKEN DEKNING 
Medlem av forbundet som har tegnet avtalen: Dødsfallsdekning. 
Ektefelle/Samboer: Dødsfallsdekning. 
Barn: Dødsfallsdekning. 
 
FORSIKRINGSSUMTABELL FOR LOFAVØR GRUNNFORSIKRING 

ALDER MEDLEM 
dødsfallsdekning  

EKTEFELLE/  
SAMBOER  
dødsfallsdekning  

BARN  
dødsfallsdekning  
 Enslig medlem  

uten barn under 21 år 
Medlem  
med ektefelle/ samboer 
eller enslig medlem med 
barn under 21 år  

t.o.m 50 år  28 342 68 024 68 024 16 500  
 
per barn under 21 
år uavhengig av 
medlemmets alder 

51 år  27 086 63 937 63 937 
52 år  25 828 60 387 60 387 
53 år  24 568 56 838 56 838 
54 år  23 309 53 290 53 290 
55 år  22 052 49 741 49 741 
56 år  20 792 46 192 46 192 
57 år  19 535 42 643 42 643 
58 år  18 278 39 093 39 093 
59 år  17 018 35 544 35 544 
60 år  15 759 31 996 31 996 
61 år  14 501 28 448 28 448 
62 år  13 277 24 897 24 897 
63 år  12 052 21 348 21 348 
64 år  10 828 17 800 17 800 
65 år  9 602 14 252 14 252 
66 år  8 378 10 702 10 702 
67 år og eldre  7 153 7 153 7 153 

 
For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, deres ektefelle/samboer og barn, utbetales dobbel forsikringssum. 



 
REGULERING AV FORSIKRINGSSUMMER 
Forsikringssummene reguleres ved forsikringens hovedforfall 1. januar hvert år. Det skjer ingen regulering i løpet av forsikringsåret. 
 
OPPHØR 
Forsikringen opphører ved medlemmets død.  
Ved oppsigelse fra en av partene, opphører forsikringen ved utløpet av forsikringsåret. 
 
DEKNINGSBESKRIVELSE 
Dødsfall hovedforsikret: 
Vilkår P1580. 
Forsikringssummen utbetales ved hovedforsikredes død i forsikringstiden som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringen gjelder hele 
døgnet. 
 
Dødsfall ektefelle/samboer: 
Vilkår P1580. 
Forsikringssummen utbetales ved ektefelle/samboers død i forsikringstiden som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringen gjelder 
hele døgnet. 
 
Når forsikringssummen i ektefelleforsikringen har avtrapping i henhold til alder, er det avdødes faktiske alder på 
ektefellens/samboerens dødsfallstidspunkt som legges til grunn ved beregning av erstatningen. 
 
Barns død: 
Vilkår P1580. 
Forsikringssummen utbetales ved et barns død som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringen gjelder hele døgnet. Er begge foreldrene 
medlemmer av ordningen utbetales det dobbelt beløp.  
 
Hvis barnet er dødfødt etter 26. svangerskapsuke følges samme regler som i forrige avsnitt. 
 
BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ANSVAR 
Begrensninger i selskapets ansvar følger av vilkårene. 
 
RETTEN TIL ERSTATNING  
Ved dødsfall utbetales erstatning til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. 
Disse er begunstiget i den rekkefølgen de her er nevnt. Beløpet inngår ikke i dødsboet. Separert ektefelle har ikke rett til 
forsikringsbeløpet. Denne begunstigelse kan ikke fravikes. 
 
Hvis barnet er dødfødt etter 26. svangerskapsuke utbetales forsikringssummen likevel til medlemmet. 
 
FORELDELSE 
Krav mot Selskapet foreldes i henhold til bestemmelsene i FAL § 18-6. 
 
RETTIGHETER VED UTTREDELSE - FORTSETTELSESFORSIKRING 
Ved uttredelse av forsikringen før nådd opphørsalder, har hovedforsikrede rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell 
premieberegning uten å gi helseopplysninger, jf FAL § 19-7 samt vilkårenes bestemmelser.  
 
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 
I SpareBank 1 Livsforsikring AS er administrerende direktør ansvarlig for behandlingen av personopplysninger Selskapet registrerer 
eller innhenter om deg. Personopplysningene er nødvendige for å opprette og for å administrere forsikringsordningene. 
Personopplysninger kan bli utlevert til banker/selskaper i SpareBank1-alliansen, reassurandører og til offentlige myndigheter som kan 
kreve slike opplysninger utlevert. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger om deg som behandles og sikkerhetstiltakene ved 
behandlingen. Du kan også kreve retting av registrerte personopplysninger som er uriktige eller ufullstendige. 
 
TVISTER 
I samsvar med FAL § 20-1 er det etablert en nemnd for behandling av tvistesaker som administreres av Finansklagenemnda. 
 
Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke Selskapet bringe den inn for de alminnelige domstoler. En sak nemnda har 
realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten. 
 
Klage kan også bringes inn for SpareBank 1s klagenemnd for forsikringssaker (Klagenemnda). 
 
FORESPØRSEL OM FORSIKRINGEN 
Forespørsler kan rettes til www.lofavor.no, SpareBank 1 Livsforsikring AS eller din nærmeste SpareBank 1. Se www.sparebank1.no. 

http://www.lofavor.no/�


Forsikringsvilkår LOfavør Grunnforsikring  

Vilkår P1580 av 1.1.2012  
Disse vilkår erstatter vilkår P1580 av 1.1.2011. 

1. Forklaringer, definisjoner  
2. Utmeldelse av medlemmer i forsikringen  
3. Rettigheter ved opphør - fortsettelsesforsikring  
4. Begrensninger i selskapets ansvar  
5. Krig - krigslignende tilstander  
6. Rett til erstatning  
7. Forsikringssummer 
8. Begrensninger i disposisjonsretten  
9. Utbetaling av forsikringssum  
10. Forbehold om rett til endringer i forsikringsvilkår og premier  
11. Tvister  

§ 1. Forklaringer, definisjoner 

1. SpareBank 1 Livsforsikring AS, foretaksregisteret NO 915 651 321, er i disse forsikringsvilkår kalt selskapet. 

2. LOfavør Grunnforsikring – i det følgende kalt Grunnforsikringen - er en dødsrisikoforsikring som medlemsforbund i 
Landsorganisasjonen i Norge tegner på nærmere avtalte grupper av sine medlemmer, deres ektefeller/samboere og barn. 

3. I tillegg til disse forsikringsvilkår og de bestemmelser som blir avtalt mellom det enkelte forbund og selskapet, gjelder lov om 
forsikringsavtaler av 16.06.1989 nr. 69 - i det følgende kalt FAL - og lovgivningen ellers, men slik at vilkårene går foran der 
de skiller seg fra lovbestemmelser som er fravikelige. 

4. Medlemmet, ektefelle/samboer og barn som er med i Grunnforsikringen, er kalt forsikrede. 

5. 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. Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 
1991 nr 47, er i disse vilkår likestilt med ektefelle. 

6. Som samboer regnes:  
 
a) person forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, når det av Folkeregisteret fremgår at vedkommende har 
hatt samme bopel som den forsikrede de siste to år eller 

b) person som har felles bopel og felles barn med forsikrede 
 
Hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert 
partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.  
 
En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt 
ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt. 

7. Med barn menes medlemmets egne barn, stebarn og adoptivbarn. Forsikringen omfatter hjemmeværende ugifte barn fram til 
fylte 21 år. Med «hjemmeværende» barn menes barn som i henhold til Folkeregisteret har samme bopel som forsikrede.  
 
I tillegg til «hjemmeværende barn» omfatter forsikringen barn som medlemmet er pålagt bidragsplikt til. Samboers barn 
omfattes av de samme regler som medlemmets barn. Med samboer menes person i henhold til § 1.6 i disse vilkår.  

§ 2. Utmeldelse av medlemmer i forsikringen 

1. Når medlemskapet i forbundet opphører, opphører også medlemskapet i Grunnforsikringen. For medforsikret 
ektefelle/samboer og barn opphører forsikringen fra samme dato.  

2. For medforsikret ektefelle opphører forsikringen å gjelde fra det tidspunkt separasjon eller skilsmisse finner sted. For 
medforsikret samboer opphører forsikringen på det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd, eller til det tidspunkt 
definisjon av samboer gitt i § 1.6. av annen grunn ikke lenger er oppfylt.  
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Ved medlemmets død opphører forsikringen for ektefellen/samboeren 30 dager etter dødsfallstidspunktet. 
 
For medforsikret barn opphører forsikringen på det tidspunkt det ikke regnes som barn jf. § 1.7. i vilkårene. 

§ 3. Rettigheter ved opphør - fortsettelsesforsikring 

Når medlemskapet i forbundet opphører som nevnt under § 2.1, har medlemmet rett til uten helseprøving å tegne en 
fortsettelsesforsikring.  
 
For tegning av fortsettelsesforsikringen gjelder: 

a. Forsikringen kan ikke tegnes med høyere forsikringssum eller ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt for 
vedkommende i Grunnforsikringen.  

b. Premien beregnes etter selskapets tariff for fortsettelsesforsikring med individuell premieberegning.  
c. Vedkommende må benytte seg av denne rett innen seks måneder etter at selskapets ansvar er falt bort.  
d. Retten til tegning av fortsettelsesforsikring som nevnt ovenfor, gjelder likevel ikke ved overføring av medlemskap til annet 

forbund som har Grunnforsikringen.  

§ 4. Begrensninger i selskapets ansvar 

Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot selskapet i henhold til FAL § 18-1. 

§ 5. Krig - krigslignende tilstander 

1. Kommer Norge i krig (væpnet konflikt), står forsikringen for den enkelte forsikrede ved makt på de vilkår som er fastsatt i 
forsikringsavtalen hvis forsikringen for vedkommende er inngått minst tre måneder før krigen brøt ut.  

2. For forsikringer eller utvidelse av forsikringen som er trådt i kraft senere enn tre måneder før krigen brøt ut, er selskapet fri for 
ansvar på grunn av dødsfall som direkte skyldes krigen.  

3. Dør den forsikrede som følge av at vedkommende har deltatt i krig under et annet lands kommando, er selskapet fri for ansvar 
hvis det ikke er truffet annen avtale. Har den forsikrede deltatt i krigen under kommando av et land som er alliert med Norge, 
gjelder likevel bestemmelsene i punktene 1 og 2.  

4. Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter livsforsikringsavtaler bare skal utbetales delvis. Kongen kan 
også gjøre andre nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å dekke underskudd i et livsforsikringsselskap som følge av 
krig. Slik nedsettelse gjelder også ved annen katastrofe.  

§ 6. Rett til erstatning 

A. Medlem og ektefelle/samboers død 

Utbetaling av dødsfallserstatning skjer til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter 
loven. Disse personer er begunstiget i den rekkefølge de er nevnt. Begunstigelsen er endelig. Beløpet inngår ikke i dødsboet.  
 
Foranstående begunstigelse bortfaller i den grad begunstigedes rett til arv bortfaller i medhold av arvelovens § 73. 

Spesielle bestemmelser 

Ved utbetaling av dødsfallserstatning ved medlemmets død skal forskuddsbeløp som er utbetalt medlemmet trekkes i den endelige 
forsikringssummen. Stønadsbeløp som er utbetalt ved ektefelle/samboers død, skal likevel ikke fratrekkes.  
 
Uansett bestemmelsene i foranstående avsnitt skal utbetalt beløp ved medlemmets død ikke være lavere enn kr 1.000. 

B. Barns død 

1) Forsikringssummen blir utbetalt til arvingene etter loven. Er begge foreldre medlemmer av ordningen utbetales det dobbelt beløp. 
 
2) Hvis barnet er dødfødt etter 26. svangerskapsuke utbetales forsikringssummen til medlemmet. Er begge foreldre medlemmer av 
ordningen utbetales det dobbelt beløp. 
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§ 7. Forsikringssummer 

Forsikringen gjelder i hele døgnet og i hele verden og omfatter fra og med 1.1.2012 følgende ytelser: 
 

ALDER MEDLEM 
dødsfallsdekning  

 

EKTEFELLE/  
SAMBOER  
dødsfallsdekning  

BARN  
dødsfallsdekning  
 

Enslig medlem  
uten barn under 21 år  

Medlem  
med ektefelle/ samboer 
eller enslig medlem med 
barn under 21 år  
 

t.o.m 50 år  28 342 68 024 68 024 16 500 
 
per barn under 21 
år uavhengig av 
medlemmets alder 

51 år  27 086 63 937 63 937 
52 år  25 828 60 387 60 387 
53 år  24 568 56 838 56 838 
54 år  23 309 53 290 53 290 
55 år  22 052 49 741 49 741 
56 år  20 792 46 192 46 192 
57 år  19 535 42 643 42 643 
58 år  18 278 39 093 39 093 
59 år  17 018 35 544 35 544 
60 år  15 759 31 996 31 996 
61 år  14 501 28 448 28 448 
62 år  13 277 24 897 24 897 
63 år  12 052 21 348 21 348 
64 år  10 828 17 800 17 800 
65 år  9 602 14 252 14 252 
66 år  8 378 10 702 10 702 
67 år og eldre  7 153 7 153 7 153 

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, deres ektefelle/samboer og barn, utbetales dobbel forsikringssum. 
 
Ved medlemmets eller medlemmets ektefelle/samboers død er det avdødes faktiske alder per dødsfallstidspunktet som legges til grunn 
ved beregning av erstatningen.  
 
Forsikringssummene reguleres ved forsikringens hovedforfall 1. januar hvert år. Det skjer ingen regulering i løpet av forsikringsåret. 

§ 8. Begrensninger i disposisjonsretten 

Retten til erstatning etter denne forsikring kan ikke pantsettes. Grunnforsikringen har hverken gjenkjøps- eller fripoliseverdi. 

§ 9. Utbetaling av forsikringssum 

1. Ved inntruffet forsikringstilfelle er det viktig at selskapet får de nødvendige opplysninger så snart som mulig. Skade må derfor 
meldes uten ugrunnet opphold. 

Ved søknad/krav på erstatning skal selskapet ha originaldokumenter. Kopier kan godkjennes med stempel om rett kopi fra offentlig 
instans eller fra advokat. Originaldokumenter som skifteattest, stønadsbrev fra folketrygden o.l., blir returnert ved anmodning om dette. 

Følgende dokumenter skal sendes selskapet ved inntruffet forsikringstilfelle: 

a. Melding om dødsfall.  
b. Dødsattest  
c. Skifteattest eller annen legitimasjon som viser hvem som er berettiget til forsikringsbeløpet.  

Ved samboerforhold kreves attest fra Folkeregisteret for to års botid, eller dokumentasjon for felles bopel og felles barn. 



2. Så snart dødsfallspapirene er godkjent av selskapet, blir forsikringssummen utbetalt til rette vedkommende.  

3. For selskapets plikt til å betale renter gjelder FAL § 18-4. 

4. Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig 
kunnskap om det forhold som begrunner kravet. 

§ 10. Forbehold om rett til endringer i forsikringsvilkår og premier 

Forsikringsvilkårene kan endres etter avtale mellom de tilsluttede forbund på den ene side og selskapet på den annen side. Likeledes 
kan endringer i premier gjennomføres etter avtale mellom de tilsluttede forbund og selskapet når forholdene tilsier at slike endringer er 
ønskelige eller nødvendige. Det vises til FAL § 19-8.  

§ 11. Tvister 

Forsikringsskadenemnda er etablert for behandling av tvistesaker. Nemnda administreres av Finansklagenemnda. Adressen er Postboks 
53, Skøyen, 0212 Oslo 
 
Klage kan også bringes inn for selskapets interne klageordning som består av Forsikringsombudet og Forsikringstakernes Skadenemnd 
i SpareBank 1.  
 
SpareBank 1 har opprettet et eget sekretariat for klageordningen. 
 

 
 

 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-069-020.html#18-4�
http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-069-021.html#19-8�
http://www.norge.no/samfunnsinformasjon/Forbrukersporsmal/Skadeforsikring/Klageogankemuligheter.asp�

	PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
	Forsikringsvilkår LOfavør Grunnforsikring
	Vilkår P1580 av 1.1.2012  Disse vilkår erstatter vilkår P1580 av 1.1.2011.
	§ 1. Forklaringer, definisjoner
	§ 2. Utmeldelse av medlemmer i forsikringen
	§ 3. Rettigheter ved opphør - fortsettelsesforsikring
	§ 4. Begrensninger i selskapets ansvar
	§ 5. Krig - krigslignende tilstander
	§ 6. Rett til erstatning
	A. Medlem og ektefelle/samboers død
	Spesielle bestemmelser

	B. Barns død

	§ 7. Forsikringssummer
	§ 8. Begrensninger i disposisjonsretten
	§ 9. Utbetaling av forsikringssum
	§ 10. Forbehold om rett til endringer i forsikringsvilkår og premier
	§ 11. Tvister


