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Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår.Du finner
vilkår på forbundets forsikringssider.
Hvilken type forsikring?
En kritisk sykdomsforsikring gir rett til engangsutbetaling ved endelig stilt diagnose av en kritisk sykdom. Forsikringen kan gi rett
til engangsutbetaling ved endelig stilt diagnose av utvalgte alvorlige sykdommer.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
Sykdom, lyte eller mèn som Tryg har tatt
reservasjon for ved helsevurdering

Forsikringen gir utbetaling ved endelig stilt
diagnose av følgende alvorlige sykdommer:
Kreft

Sykdom som har vist symptomer de første
90 dagene etter at forsikringen begynte å
gjelde

Hjernesvulst
Hjerteinfarkt
Hjerteklaffeil

Listen over er ikke uttømmende. Se vilkårene og
forsikringsbeviset for fullstendig oversikt.

Bypass/ACB-operasjon
Hjerneslag
Parkinson før fylte 60 år
Amyotrofisk lateralsclerose (ALS)
Muskelatrofi
Multippel Sklerose (MS)
Blindhet
Døvhet
Afasi
Nyresvikt med behov for dialyse

Begrensninger i forsikringen

Organsykdommer med behov for
transplantasjon

Vilkårene stiller krav til sykdommens
alvorlighetsgrad for at denne skal gi rett til
utbetaling

Colostomi (utlagt tarm)
Sykdommene er delt inn i 4 diagnosegrupper og
forsikringen kan gi rett til utbetaling èn gang per
diagnosegruppe.l

Forsikrede må være medlem av norsk
folketrygd eller tilsvarende offentlig
trygdeordning i Norden
Forsikrede skal levere egenerklæring
om helse. Opplysninger som gis i
egenerklæringen om helse kan føre til at Tryg
setter unntak/reservasjoner, eller i noen
tilfeller gi avslag på forsikringen
Det er en forutsetning for utbetaling av
erstatningen at forsikrede er i live 30 dager
etter at diagnosen er endelig stilt
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hele verden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du må gi riktig informasjon ved kjøp av forsikring og kontrollere at opplysninger i forsikringsbeviset er riktige. Dersom
det skjer endringer må du gi beskjed til forsikringskontoret. Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge skader.
Om du får kjennskap til skade som kan føre til erstatningskrav skal det meldes til Tryg uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Alternative betalingsmåter er faktura, AvtaleGiro og
eFaktura. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dato utfylt søknadsskjema er mottatt av Tryg, forutsatt at helseerklæring blir godkjent.
Avtaleperiode for forsikringen er fra 1.1. til og med 31.12. For øvrig gjelder følgende avtaleperioder:
• ved innmelding i avtaleperioden: fra kjøpsdato til og med 31.12.
• ved fornyelse av forsikringen: fra 1.1. til og med 31.12
• ved utmelding av forsikringen: ut den perioden det er betalt for.
Forsikringen fornyes automatisk for ett år av gangen.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen før hovedforfall 31.12. Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon eller e-post.
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