
Forsikringsoversikt

Avtalenummer: 4656.1

Kundenummer: 18273

Utskriftsdato: 24.08.2021

Forsikringsavtalen inneholder en detaljert fremstilling over de personer det er avtalt forsikring for, og til 
hvilke vilkår. Forsikringstaker oppfordres til å sette seg nøye inn i de vilkår som gjelder for forsikringen(e).

For hver forsikring gjelder:

• Forsikringsbeviset/-avtalen.
• De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår det er henvist til.
• Eventuelle sikkerhetsforskrifter det er henvist til.
• Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) og andre lover som regulerer forholdet mellom

forsikringstakeren, forsikrede (evt. sikrede) og forsikringsselskapet

Avbrudd av forsikringsforhold:

For tingskadeforsikringer: Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring dersom 
forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsikringen til et 
annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det 
i varselet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen. For nærmere 
informasjon viser vi til Forsikringsavtalelovens (FAL) § 3-6.

For kollektive personforsikringer: Dersom ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset er flytteretten for 
personalforsikringer etter FAL § 12-3 fraveket slik at forsikringstakeren først kan si opp forsikringen for 
flytting til annet selskap med virkning fra forsikringstidens utløp.

Oppstår det tvist om avtalen kan klager rettes til Finansklagenemnda, tlf. 23 13 19 60.

Oversikt forsikringer Forsikret Selskap Avtaleperiode Periodepris*

Kontorforsikring Bygningsadresse Lloyd’s Insurance 
Company S.A

01.09.2021 - 
31.08.2022

Gruppelivsforsikring - 
Selvadministrert ordning

Medlem av Norges
Massasjeforbund

Swiss Life (Luxembourg) 
SA

01.09.2021 - 
31.08.2022

Yrkesskadeforsikring Medlem av Norges 
Massasjeforbund

Lloyd’s Insurance 
Company S.A (YS)

01.09.2021 - 
31.08.2022

Utvidet 
Yrkesskadeforsikring

Medlem av Norges 
Massasjeforbund

Lloyd’s Insurance 
Company S.A (YS)

01.09.2021 - 
31.08.2022

Fritidsulykke Medlem av Norges 
Massasjeforbund

Lloyd’s Insurance 
Company S.A

01.09.2021 - 
31.08.2022

Forsikringen er beregnet G Verdi pr. 01.05.2021, kr 106 399. * Megler Assistert Premie (ikke inkl. meglerprovisjon)

Norske finansinstitusjoner er forpliktet til å identifisere personer som er skattemessig bosatt i andre land til norske skattemyndigheter. 
Se våre hjemmesider http://fatca.norskforsikring.no/ for mer informasjon.

Norsk Forsikring AS, org.nr. 987 516 976, er distributør for de respektive forsikringsselskap, og utsteder 
forsikringene i kraft av fullmakt fra disse. Alle henvendelser vedrørende forsikringsdekninger, endringer og 
vilkår skal rettes til Norsk Forsikring AS. Norsk Forsikring AS er godkjent som forsikringsformidler, og 
underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Virksomheten hører innunder kontroll av 
Finanstilsynet. Norsk Forsikring AS er registrert i Finanstilsynets register over godkjente formidlere. Dette 
kan kontrolleres ved oppslag på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.no

Norges Massasjeforbund

c/o Søderberg & Partners 

1326 LYSAKER
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Kontorforsikring

Forsikringstaker Norges Massasjeforbund

Avtalenummer 4656.1

Forsikringsselskap Lloyd’s Insurance Company S.A

Forsikringsvilkår NF-0T4 Kontorforsikring av 01.01.2021

Forsikringsperiode f.o.m. 01.09.2021 - t.o.m. 31.08.2022

Forsikringspremie

Hovedforfall 01.09.2022

Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter gjeldende for dekningen er spesifisert bakerst i beviset, samt i vilkåret

Bygningsadresse

Blandet

115 Maskiner, inventar, løsøre

kr 500 000

kr 10 000

1. risiko

Forsikringssted 

Byggemåte 

Dekningsomfang 

Dekning 

Forsikringssum 

Egenandel 

Forsikringsform 

Dekninger inkludert ihht. vilkår

Dekning

Forsikringssum

115 Avbruddsforsikring - 12 mnd. 

kr 2.000.000

Karenstid 48 timer

Dekning 115 Ansvar som leietaker eller bruker

Forsikringssum 10 000 000 pr. skadetilfelle og totalt pr forsikringsperiode

Egenandel kr 10 000

Dekning 115 Underslag

Forsikringssum kr 200 000

Egenandel kr 10 000

Dekning 115 Ran

Forsikringssum kr 200 000

Egenandel kr 10 000

Dekning 115 Bygningsmessig tilleggsinnredning

Forsikringssum Med inntil 30 % av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maks kr 200 000

Egenandel kr 10 000

Dekning 115 Glass, inntil 10 m2

Forsikringssum kr 20 000

Egenandel kr 10 000

Spesielle bestemmelser Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.

Forsikringsavtalen er utstedt på basis av rammeavtale mellom Norsk Forsikring AS og Lloyd’s Insurance Company S.A
Norsk Forsikring AS

(etter fullmakt)

Ved Skade:
Skademelding sendes Norsk Forsikring AS, Postboks 165, 3571 Ål

post@norskforsikring.no
Telefon: 45 49 29 00
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Yrkesskadeforsikring

Forsikringstaker Norges Massasjeforbund

Avtalenummer 4656.1

Forsikringsselskap Lloyd’s Insurance Company S.A

Forsikringsvilkår Vilkår for Yrkesskadeforsikring av 01.01.2021.

Forsikringsperiode f.o.m. 01.09.2021 - t.o.m. 31.08.2022

Forsikringspremie kr 157 356

Dekningsomfang Lovbestemt yrkesskade/-sykdom iht. lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring

Samlet antall  årsverkForsikringen omfatter 

Medlem av Norges Massasjeforbund

Antall årsverkStillingsbeskrivelse

Medlemmer av Norges Massasjeforbund

Spesielle bestemmelser

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.

Premien er fastsatt på bakgrunn av opplysninger om antall forsikrede (årsverk) ved hovedforfall. Dersom
forsikringsrisiko endres vesentlig jfr. vilkåret plikter forsikringstaker å varsle Norsk Forsikring AS. Som vesentlig
endring som skal varsles regnes både endring i antall ansatte/årsverk > 10 % og dersom virksomhetens art
endres. Norsk Forsikring AS tar deretter stilling til om forsikringsavtalen må endres. Dersom avtalen endres
som følge av ovennevnte, foretas avregningen ved utløpet av forsikringsperioden basert på antallsoppgave
ved fornyelsen. Det utstedes en endringspremie/godskrift av premie ved at endring i avtaleperioden beregnes
etter en gjennomsnittsavregning, dvs for ½ avtaleperiode.

Adm. godtgjørelse Norsk 
Forsikring AS

kr 31 471 inkludert i forsikringspremien. For mer informasjon se avsnitt under Norsk Forsikring på siste side.

Forsikringsavtalen er utstedt på basis av rammeavtale mellom Norsk Forsikring AS og Lloyd’s Insurance Company S.A
Norsk Forsikring AS

(etter fullmakt)
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Utvidet Yrkesskadeforsikring

Forsikringstaker Norges Massasjeforbund

Avtalenummer 4656.1

Forsikringsselskap Lloyd’s Insurance Company S.A

Forsikringsvilkår Vilkår for Yrkesskadeforsikring av 01.01.2021

Forsikringsperiode f.o.m. 01.09.2021 - t.o.m. 31.08.2022

Forsikringspremie kr 12 588

Samlet antall  årsverkForsikringen omfatter 

Medlem av Norges Massasjeforbund

Dekning Total forsikringssum inkl. yrkesskadeforsikring Utvidelse

Franchise 0 - 15 % Yrkesulykke og Yrkessykdom Inkludert  4,50 G

Spesielle bestemmelser

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.

Premien er fastsatt på bakgrunn av opplysninger om antall forsikrede (årsverk) ved hovedforfall. Dersom
forsikringsrisiko endres vesentlig jfr. vilkåret plikter forsikringstaker å varsle Norsk Forsikring AS. Som vesentlig
endring som skal varsles regnes både endring i antall ansatte/årsverk > 10 % og dersom virksomhetens art
endres. Norsk Forsikring AS tar deretter stilling til om forsikringsavtalen må endres. Dersom avtalen endres
som følge av ovennevnte, foretas avregningen ved utløpet av forsikringsperioden basert på antallsoppgave
ved fornyelsen. Det utstedes en endringspremie/godskrift av premie ved at endring i avtaleperioden beregnes
etter en gjennomsnittsavregning, dvs for ½ avtaleperiode.

Forsikring betalt av arbeidsgiver er skattepliktig fordel for de ansatte og skal innberettes til skattemyndighetene. Beløp som 
skal innberettes for denne forsikringen er oppgitt under. Mer informasjon finnes under bestemmelser til forsikringsavtalen. 

Innberetningspliktig premie kr 21 Beløpet gjelder Medlem av Norges Massasjeforbund og er beregnet per ansatt for hele forsikringsperioden.

Forsikringsavtalen er utstedt på basis av rammeavtale mellom Norsk Forsikring AS og Lloyd’s Insurance Company S.A
Norsk Forsikring AS

(etter fullmakt)
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Fritidsulykke

Forsikringstaker Norges Massasjeforbund

Avtalenummer 4656.1

Forsikringsselskap Lloyd’s Insurance Company S.A

Forsikringsvilkår Vilkår for Fritidsulykke av 01.01.2021

Forsikringsperiode f.o.m. 01.09.2021 - t.o.m. 31.08.2022

Forsikringspremie

Antall  ansatteForsikringen omfatter 

Medlem av Norges Massasjeforbund

Dekning Forsikringssum Opphørsalder

Medisinsk invaliditet 4,5 G  A/O 70 år

Franchise 0 - 15% 4,5 G  A/O 70 år

Ervervsuførhet 22 G  A/O 70 år

Død - begravelsestillegg 0,5 G  F 70 år

Død - ektefelletillegg 15 G  A 70 år

Død - barnetillegg 6,5 G  A 20 år

Forsikringstakers plikter Forsikringstaker sender før hvert forfall en oppgave over antall ansatte/medlemmer som skal være omfattet av dekningen. 
Det beregnes permie en gang i året som betales av forsikringstaker.

Spesielle bestemmelser

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.

Premien er fastsatt på bakgrunn av opplysninger om antall forsikrede (årsverk) ved hovedforfall. Dersom
forsikringsrisiko endres vesentlig jfr. vilkåret plikter forsikringstaker å varsle Norsk Forsikring AS. Som vesentlig
endring som skal varsles regnes både endring i antall ansatte/årsverk > 10 % og dersom virksomhetens art
endres. Norsk Forsikring AS tar deretter stilling til om forsikringsavtalen må endres. Dersom avtalen endres
som følge av ovennevnte, foretas avregningen ved utløpet av forsikringsperioden basert på antallsoppgave
ved fornyelsen. Det utstedes en endringspremie/godskrift av premie ved at endring i avtaleperioden beregnes
etter en gjennomsnittsavregning, dvs for ½ avtaleperiode.

Forsikring betalt av arbeidsgiver er skattepliktig fordel for de ansatte og skal innberettes til skattemyndighetene. Beløp som 
skal innberettes for denne forsikringen er oppgitt under. Mer informasjon finnes under bestemmelser til forsikringsavtalen. 

Innberetningspliktig premie kr 332 Beløpet gjelder Medlem av Norges Massasjeforbund og er beregnet per ansatt for hele forsikringsperioden.

Forsikringsavtalen er utstedt på basis av rammeavtale mellom Norsk Forsikring AS og Lloyd’s Insurance Company S.A
Norsk Forsikring AS

(etter fullmakt)
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Gruppelivsforsikring - Selvadministrert ordning

Forsikringstaker Norges Massasjeforbund

Avtalenummer 4656.1

Forsikringsselskap Swiss Life (Luxembourg) SA

Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår Gruppeliv av 01.01.2021

Forsikringsperiode f.o.m. 01.09.2021 - t.o.m. 31.08.2022

Forsikringspremie

Antall

Forsikringssum Samordnet Opphørsalder

Forsikringen omfatter 

Medlem av Norges Massasjeforbund 

Dekning

Hovedforsikring 10,00 G  Fast sum 70 år

Forsikringstakers plikter Forsikringstaker sender før hvert forfall en oppgave over medlemmer som skal være omfattet av dekningen, samt 
grunnlag for fastsettelse av forsikringssummen. Det beregnes premie en gang i året som betales av forsikringstaker.

Fortegnelse over 
medlemmer

Forsikringstaker skal føre fortegnelse (register) over medlemmene av forsikringsordningen med mindre annet
er avtalt i forsikringsavtalen.

Krav til arbeidsdyktighet for 
opptak i forsikringen

Forsikringstakeren skal påse at kravet til full arbeidsdyktighet er oppfylt for nye medlemmer som skal tas opp i
forsikringen.

Utmelding og opphør av 
forsikringen

Når arbeidstakere fratrer sin stilling hos forsikringstakeren skal han/hun tre ut av gruppelivsforsikringen den
dag fratredelsen finner sted. Forsikringen opphører ved avtalt opphørsalder i vilkåret, med mindre annet er
avtalt i forsikringsbeviset.

Varslingsplikt ved 
vesentlige endringer

Premien er fastsatt på bakgrunn av opplysninger om antall forsikrede (ansatte) ved hovedforfall. Dersom
forsikringsrisiko endres vesentlig (jfr. vilkåret) plikter forsikringstaker å varsle Norsk Forsikring AS.
Som vesentlig endring som skal varsles regnes både endring i antall ansatte > 10 % og dersom virksomhetens
art endres. Norsk Forsikring AS tar deretter stilling til om forsikringsavtalen må endres. Dersom avtalen endres
som følge av ovennevnte, foretas avregningen ved utløpet av forsikringsperioden basert på antallsoppgave
ved fornyelsen. Det utstedes en endringspremie/godskrift av premie ved at endring i avtaleperioden beregnes
etter en gjennomsnittsavregning, dvs for ½ avtaleperiode.

Utbetalingsregler ved død Denne avtale fraviker forsikringsavtalelovens § 15-1, og er i henhold til innsendte avtale om begunstigelsesrekkefølge. 
Utbetaling av dødsfallserstatning skjer i følgende rekkefølge: 

1. Ektefelle/samboer/registrert partner, subsidiært
2. Livsarvinger, subsidiært
3. Testamentsarvinger, subsidiært
4. Øvrige arvinger etter arveloven

Forsikrede har anledning til å fravike ovennevnte rekkefølge ved å oppnevne individuelt begunstigede. Ved død som følge 
av yrkesskade/yrkessykdom tilfaller alltid den lovbestemte del av erstatningen gjenlevende ektefelle/samboer. 

Spesielle bestemmelser Forsikringsavtalen består av dette forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og vilkåret. Forsikringsbeviset
med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.

Forsikring betalt av arbeidsgiver er skattepliktig fordel for de ansatte og skal innberettes til skattemyndighetene. Beløp som 
skal innberettes for denne forsikringen er oppgitt under. Mer informasjon finnes under bestemmelser til forsikringsavtalen. 

Innberetningspliktig premie kr 359 Beløpet gjelder Medlem av Norges Massasjeforbund og er beregnet per ansatt for hele forsikringsperioden.

Forsikringsavtalen er utstedt på basis av rammeavtale mellom Norsk Forsikring AS og Swiss Life (Luxembourg) SA
Norsk Forsikring AS

(etter fullmakt)

Utkast 6 av 13



Bestemmelser til forsikringsavtalen

Bekreftelse 
Vennligst kontroller forsikringsavtalen. Dette er en bekreftelse 
på avtalens innhold. Eventuelle anmerkninger skal meldes 
selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom De ikke sier fra om 
eventuelle uriktigheter, godkjenner De avtalen.

Melding om forsikringstilfelle 
Når et forsikringstilfelle har inntruffet, skal melding snarest 
mulig sendes til selskapet på fastsatt skjema. Skjema fås ved 
henvendelse til Norsk Forsikring. Utfyllende bestemmelser for 
melding av forsikringstilfelle, samt krav til dokumentasjon 
finnes i forsikringsvilkår og skademeldingsskjema.

Begrensning i erstatning 
Brudd på avtale-/forsikringsvilkår eller eventuelle 
sikkerhetsforskrifter vil kunne medføre bortfall eller reduksjon 
av erstatning (jfr. FAL). Erstatning for inntruffet skade kan bli 
redusert dersom risikoen er endret uten at dette er meddelt de 
respektive forsikringsselskapene v/Norsk Forsikring AS. 
Begrensninger i erstatningsansvaret vil fremkomme av 
vilkårene.

Betaling av premie
Selskapets ansvar begynner å løpe fra forsikringens 
ikrafttredelsesdato. Betalingsfristen er 30 dager fra den dag 
selskapet har sendt premievarsel til forsikringstaker. Dersom 
premien ikke er betalt ved utløpet av betalingsfristen, og 
selskapet ansvar løper, sender selskapet et nytt premievarsel 
med minst 14 dagers betalingsfrist regnet fra avsendelsen. 
Ved manglende betaling vil selskapets ansvar opphøre. 
Reglene for premiebetaling, betalingsfrister og opphør følger 
bestemmelsene fastsatt i FAL.

Endringer ved fornyelser 
Det tas forbehold om at forsikringsgiver kan endre premierater 
og vilkår ved fornyelsen. Vesentlige endringer varsles i god tid, 
med minimum 2 mnd. varsel.

Opphør av forsikring
Reglene for opphør av forsikringsavtalen  fremgår av vilkårene.

Den forsikredes disposisjonsrett over forsikringen 
Den enkelte forsikrede kan ikke overdra, pantsette eller på 
annen måte stille forsikringen som sikkerhet for gjeld.

Regulering av forsikringsdekninger og premie 
Premien fastsettes normalt årlig forskuddsvis, på bakgrunn av 
avtalt grunnlag.

Ved flere selskap 
Dersom avtalen inneholder flere forsikringsselskap, er 
selskapene kun forpliktet for den del av forsikringen de står 
risiko for og kun begrenset til det omfang som følger av 
forsikringsbeviset. Selskapene er ikke ansvarlig for noen av 
forsikringene eller dekningene som kommer fra andre 
forsikringsselskap eller reassurandører, som av en eller annen 
grunn ikke tilfredsstiller alle eller deler av sine forpliktelser. 

Unntak for forsikringsdekning eller utbetaling som kan medføre 
sanksjoner mot forsikringsgiver eller reassurandør.
Verken forsikringsgiver eller reassurandør er forpliktet til å tilby 
forsikring eller utbetale erstatning under en allerede tegnet 
forsikring dersom slik forsikringsdekning eller utbetaling kan 
medføre at forsikringsgiveren eller reassurandøren blir 
eksponert for sanksjoner, forbud eller begrensninger under 
FNs resolusjoner, eller handels- og økonomiske sanksjoner, 
lover og forskrifter (herunder direktiver og forordninger) gitt av 
EU, Storbritannia eller USA. 

Klageadgang og Nemndbehandling 
Dersom De mener at avgjørelser er tatt basert på feilaktige 
eller mangelfulle opplysninger, kan ny vurdering kreves. Saker 
kan også påklages direkte til selskapet. 
Oppnås det ikke enighet med selskapet, kan saker bringes inn 
for Finansklagenemda eller domstolene, i henhold til FAL § 20-
1. For opplysninger om behandling i Finansklagenemda kan
de kontaktes på post@finkn.no eller tlf. 23 13 19 60. Sak må 
være anlagt, eller klage fremsatt, innen 6 måneder. I motsatt 
fall vil kravet bortfalle, i henhold til reglene i FAL.

Forsikringstaker 
Den som inngår forsikringsavtale med selskapet. 

Forsikringsbevis 
Forsikringsbevis er et skriftlig dokument som skal inneholde 
opplysninger om avtalte ytelser og hvilke forsikringsvilkår som 
gjelder for forsikringsavtalen. 

Sanksjoner
Selskapet skal ikke gi dekning til og skal heller ikke være 
ansvarlig for å betale eventuelle krav eller gi andre ytelser som 
vil utsette selskapet, dets
morselskap eller dets kontrollerende enhet i saker der det 
eksisterer forbud eller restriksjoner i henhold til FN-
resolusjoner, handels- og økonomiske
sanksjoner eller som ikke oppfyller lover og regler i EU eller 
USA.

Sikkerhetsforskrifter
Ved brudd på den eller de sikkerhetsforskrifter som er gjort 
gjeldende for forsikringsavtalen kan selskapets ansvar helt 
eller delvis bortfalle, jfr FAL § 4-8. Se sikkerhetsforskrifter.

Skattepliktig del av forsikring - Innberetning av skattepliktig 
personforsikring
Bedriftens personalforsikringer er skattepliktig fordel for de 
ansatte og dermed innberetningspliktige til 
skattemyndighetene.  Premien skal innberettes per person, 
dvs at samlet premie må deles på antall ansatte i bedriften. 
Beregnet beløp finnes under den enkelte forsikring. 

Premien skal innberettes som lønn og føres under rubrikk 116 
A i lønns- og trekkoppgaven. Dersom den ansatte har vært 
ansatt deler av året, må premien beregnes pro rata, dvs. at 
årspremien deles på 12 mnd. og ganges opp med antall 
måneder vedkommende har vært ansatt.

Premie som helt eller delvis betales av de ansatte, skal ikke 
innberettes. Premie for lovbestemt yrkesskadeforsikring og 
tjenestereiseforsikring inngår heller ikke i den premie som 
arbeidsgiver skal innberette.
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UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR KOLLEKTIVE PERSONFORSIKRINGER JFR. FAL § 19

Informasjonsplikt
Forsikringstakeren og forsikringsselskapet har i samarbeid 
informasjonsplikt overfor de forsikrede. Forsikringstaker plikter 
å formidle meldinger til og fra
de forsikrede og forsikringsselskapet, herunder å 
videreformidle medlemsbevis og vilkår til de som omfattes av 
forsikringen, jfr. FAL § 19-3.

Ansvar for feil og forsømmelser
Feil og forsømmelser av de plikter som fremgår av denne 
avtalen kan medføre et erstatningsansvar for forsikringstaker 
overfor forsikringsselskapet.

Medlemsbetingelser
Forsikringsavtalen er obligatorisk innenfor forsikringsavtalens 
definisjon av personalgruppen. Den enkelte forsikrede har ikke 
anledning til å reservere
seg mot å være med i forsikringen, dersom ikke annet er avtalt 
og angitt i forsikringsbeviset

Ikrafttreden
Avtalen trer i kraft fra avtalt oppstartstidspunkt. For 
medlemmer i ordninger der forsikringstaker selv fører 
medlemsregister (Selvadministrert ordning)
trer forsikringen i kraft fra ansatt dato forutsatt full 
arbeidsdyktighet, med mindre annet er avtalt i vilkårene.

Om premien og premiebetalingen
Forsikringstaker betaler hele premien med mindre annet er 
avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Premien beregnes 
forskuddsvis hvert år på grunnlag av gruppens alders- og 
kjønnssammensetning, stillingskategorier, 
Forsikringssummens størrelse og avtalt premie i henhold til 
premietariff for gruppelivsforsikring. Første premie forfaller til 
betaling på det tidspunkt forsikringen er avtalt å gjelde fra. 
Senere hovedforfallspremie betales av forsikringstakeren årlig 
forskuddsvis hvert års hovedforfall for samtlige forsikrede 
under ett. Terminbetaling vil være angitt i forsikringsbeviset.

Endringer ved fornyelser 
Det tas forbehold om at forsikringsgiver kan endre premierater 
og vilkår ved fornyelsen. Vesentlige endringer varsles i god tid, 
med minimum 2 mnd.
varsel.

Opphør av forsikring
Når arbeidstakere fratrer sin stilling hos forsikringstakeren skal 
han/hun tre ut av gruppelivsforsikringen den dag fratredelsen 
finner sted. Forsikringen opphører uansett å gjelde dersom:
• Gruppeavtalen opphører
• Medlemmet ikke lenger tilhører den gruppe som 

gruppavtalen omfatter
• Medlemmet dør, dog vil eventuell forsikring for 

medforsikret ektefelle/samboer være gyldig i 1 mnd. 
etter medlemmets død

• Medlemmet har fått utbetalt 100 % 
arbeidsuførhetserstatning eller 100 % menerstatning

Fortsettelsesforsikring
Til medlemmer som fratrer plikter den som fører fortegnelse 
over medlemmer å utlevere et fastsatt skjema som informerer 
om at forsikringsforholdet opphører og de regler og rettigheter 
som gjelder i forbindelse med uttredelse av forsikringen. 
Forsikringen opphører for medlemmet tidligst 14 dager etter at 
skriftlig påminnelse er sendt til fratrådt medlem, dog ikke 
lenger enn to måneder etter sluttdato dersom skriftlig 
påminnelse ikke er sendt. Etter utmelding har medlemmet 
innen seks måneder fra uttredelsesdatoen rett til å tegne 
individuell livsforsikring uten å avgi ny helseerklæring jfr. 
forsikringsvilkårenes punkt 4.5 og 4.6.

Ved forsikringstilfelle som selskapet svarer for etter andre ledd 
andre punktum, kan selskapet gjøre helt eller delvis fradrag i 
erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er 
kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning 
under den.

Dersom medlemmet ber om tilbud basert på innsendelse av 
fastsatt skjema, vil tilbud basert på individuell 
fortsettelsesforsikringstariff bli sendt medlemmet. Fratrådt 
medlem må benytte seg av denne retten innen 6 mnd. etter at 
selskapets ansvar er falt bort.

Den forsikredes disposisjonsrett over forsikringen
Den enkelte forsikrede kan ikke overdra, pantsette eller på 
annen måte stille forsikringen som sikkerhet for gjeld.

Regulering av forsikringssum 
Premien fastsettes normalt årlig forskuddsvis, på bakgrunn av 
gjeldende grunnbeløp og avtalt grunnlag for fastsettelse av 
forsikringssum. Forsikringssummen for medlemmene 
reguleres automatisk ved hvert års avtalestart (hovedforfall) på 
grunnlag av medlemmets lønn pr. denne dato, med mindre 
annet er avtalt i forsikringsavtalen. Ved endring av grunnbeløp 
i avtaleperioden foretas ingen etterregulering av premien. 
Eventuell erstatningssum fastsettes i henhold til gjeldende 
grunnbeløp på oppgjørstidspunktet, med mindre annet er avtalt 
og angitt i forsikringsbeviset. Nærmere informasjon om 
beregning og utbetaling av erstatning fremgår av vilkårene.

Endring av risiko
Dersom virksomheten endres vesentlig skal melding om 
endring sendes skriftlig til selskapet uten ugrunnet opphold. 
Ved vesentlig endring av kundens
virksomhet tar Selskapet forbehold om premieøkning og 
endring i vilkårene.

Spesielle regler for personforsikring
Ved inntruffet skadetilfelle skal forsikrede snarest søke lege, 
underkaste seg nødvendig behandling og følge legens 
anvisninger. Forsikringen opphører i forbindelse med 
fratredelse etter nærmere regler, men senest ved avtalt 
opphørsalder.

Identifikasjon med forsikringstaker ved bruk av megler og 
bekreftelse på avtale
Forsikringsavtaler som er avtalt via forsikringsmegler, gjelder 
at alle opplysninger er å betrakte som om de er gitt til/fra 
forsikringstaker. Dersom selskapet ikke mottar beskjed om 
eventuelle uriktigheter, anses forsikringsavtalen som godkjent.
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Sikkerhetsforskrifter

7.      Sikkerhetsforskrifter

Forsikringen er overtatt på betingelse av at sikkerhetsforskriftene overholdes til enhver tid og på ethvert punkt.
Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene nevnt under. Fører brudd på sikkerhetsforskriftene til skade og sikrede har utvist 
forsømmelighet med å overholde forskrifter eller påse at de ble overholdt, kan erstatningen reduseres eller falle bort, jfr. FAL § 4-8.
Det samme gjelder om forsømmelsen med å overholde eller påse overholdelse av sikkerhetsforskriften er gjort av personer som 
utfører arbeid av ledende art og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere som i 
arbeidstiden følger dem de er satt til å lede.
Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder for dette vilkåret:

7.1          Sikring mot brann

7.1.1       Offentlige lover og forskrifter
Bestemmelser gitt i lover, og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes.
Eksempelvis:

-          Lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig myndig brannmyndighet,
-          Lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter samt pålegg gitt av det stedlige el-tilsyn.

7.1.2       Ansvarshavende for brannforebyggende arbeid
Forsikringstaker/ sikrede skal oppnevne en person til å forestå det brannforebyggende arbeid.

7.1.3       Brann-/ seksjoneringsvegger, branndører og brannlemmer
Brannvegger skal tilfredsstille offentlige krav, og alle åpninger og gjennomføringer skal være sikret slik at veggens brannklasse 
opprettholdes. Branndører og -lemmer skal holdes lukket. Når det er hensiktsmessig at branndører og lemmer holdes åpne, kan dette 
tillates hvis de har automatisk lukking styrt av røykdetektor. Branndører og lemmer skal være funksjonsdyktige.

7.1.4       Slokningsredskaper og sprinkleranlegg
Påbudte slokningsredskaper skal være tilstede på avmerket lett synlig og tilgjengelig plass og holdes i god stand. Slokningsapparater 
plassert i lokalene skal kontrolleres minst en gang hvert femte år. Slokningsredskaper plassert andre steder skal kontrolleres hvert år. 
Hvert apparat skal være forsynt med merkelapp som viser datoen for siste kontroll. Sprinkleranlegg godkjent av Selskapet skal være 
funksjonsdyktig til enhver tid. Forsikringstaker skal årlig dokumentere sprinkleranleggets slokkekapasitet med rapport fra FG-godkjent 
kontrollorgan.

7.1.5       Varme arbeider
Med varme arbeider forstås:
Bygge-, - og installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen lid, 
oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/ eller slipeutstyr.

7.1.5.1    Forholdsregler
Følgende forhold skal ivaretas ved varme arbeider:

-       Arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brennbart avfall.
-       Alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet.
-       Brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet.
-       Åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet.
-       Godkjent slokningsutstyr, min. 2 stk 6 kg ABC-slokkeapparat eller 1” brannslange påsatt vann frem til strålerøret skal 

være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
-       Brannvakt skal være tilstede under arbeidet, under pauser og minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet.
-       Ved reparasjon/tekking av tidligere tekkede tak, er det forbud mot bruk av åpen flamme.

Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke:
-       Ved omlegging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, 

bordkantbeslag og lignende.
-       Ved tekking på takkonstruksjoner som består utelukkende av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 

meter fra slik, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag m.v.
-       Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter 

fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag m.v. For fordampning av restvann etter tining av is er det forbudt 
med bruk av åpen flamme.

7.1.5.2    Sertifikat
Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal 
bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvern Forening eller samarbeidende 
organisasjon i øvrige, nordiske land.

7.1.6       Tobakksrøyking
I produksjons- og lagerlokale tillates røyking bare på de steder som er angitt i bedriftens røykebestemmelser. Røykebestemmelsene 
skal være utarbeidet med tanke på brannsikkerheten og være godkjent av bedriftens ledelse.

7.1.7       Orden, renhold og avfallshåndtering
Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i container, søppelkasse, papirkurv eller lignende uten permanent tilsyn, 
skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg, og ikke under brennbart 
tak eller vindusåpning. Brennbart materiale kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst 
container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra containeren/oppbevaringsenheten.
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7.1.8       Låsing av dører med mer
Dører skal være låst, vinduer og andre åpninger lukket og sikret slik at uvedkommende ikke uhindret kan ta seg inn.

7.1.9       Elektriske anlegg
Reparasjoner og installasjoner av elektriske anlegg skal utføres av godkjent installatør.

7.2          Sikring for Lynnedslag og elektrisk fenomen
Sikring av elektronisk utstyr:

-       Utstyret skal på signal-, tele-, sløyfe- og på 230 V-400 V-siden være beskyttet mot overspenning, nettstøy samt 
variasjon/brudd i nettspenningen.

-       Utførelse: på 230 V-400 V-siden skal det være installert grovvern i nærliggende sikringstavle for utstyret og eksternt 
finvern (pluggbart vern) ved den enkelte utstyrsenhet.

-       På signal- og telesiden skal det være installert vern på tele- og signalkabler ved den enkelte utstyrsenhet.
-       Stormaskiner, sentraler og enheter for sikkerhetskopiering skal i tillegg sikres med avbruddsfri strømforsyning (UPS) 

med tilstrekkelig batterikapasitet til kontrollert nedkopling. Nedkopling av slikt utstyr skal foregå automatisk. UPS 
påbegynt installert etter 01.06.2006 skal være av online type.

-       Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med retningslinjer gitt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

7.3          Sikring for Rørbrudd - Vann og annen væske
Sikring mot vann:
Forsikringen gjelder kun for bygning som er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, eller hvor det er sørget for nedtapping av 
røranlegg.
Er hele eller deler av bygningen fraflyttet eller ikke i bruk og det vesentligste av inventaret fjernet, skal stoppekranen være avstengt og 
ledninger og anlegg for vann og annen væske være nedtappet for hele eller denne del av bygningen. For bygning som ikke er i bruk 
(ikke pågående aktivitet), må det etableres tilsyn og kontroll.
Varer på rom på bakkenivå eller lavere skal plasseres minst 10 cm over gulv.
Rørinstallasjoner, utskiftninger og reparasjoner skal utføres av autorisert installatør.

7.4          Sikring for Tyveri og hærverk
Sikkerhetsforskriftene omfatter samtlige adkomstdører, vinduer og andre åpninger.
Beskyttelsesklasse er angitt i forsikringsbeviset. Kravene til beskyttelsesklasse er angitt i separate vilkår for henholdsvis B1, B2 og B3.

7.4.1       Dører, vinduer, porter, luker og lignende åpninger:
-       Skal være sikret med minst 1 FG-godkjent låseenhet.
-       Ytterdører og dører fra fellesanlegg skal være låst. Dører som er offentlig påbudt rømningsvei, skal ha FG godkjent lås.
-       Vinduer og dører skal være lukket og sikret.
-       Nøkler må ikke forlates igjen i låsen. Hvis nøkler eller koder kommer på avveie skal det omgående treffes relevante 

tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adgang.

7.4.2       For lokaler med offentlig påbudt rømningsvei gjelder følgende særbestemmelser:
-       I den tid lokalene er bemannet, må samtlige dører som betegnes som rømningsveier være ulåst eller kunne åpnes 

innenfra i overensstemmelse med de stedlige myndigheters anvisning.
-       I den tid lokalene er ubemannet, må disse være låst i henhold til pkt. 7.4.1.

7.4.3       Vinduer, vindu i dør og dører av glass
-       Skal være lukket og haspet eller låst.
-       Glass i vinduer og i dører, som er plassert lavere enn 4 m over bakkenivå, utbygg eller andre konstruksjoner og 

gjenstander som gir innklatringsmulighet, skal være sikret slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett 
håndverktøy.

7.4.4       Bommer og hengelåsbeslag
Skal være av stål i følgende dimensjoner:

-       Utvendig, 60 x 10 mm
-       Innvendig, 50 x 8 mm

eller i tilsvarende styrke.
Låsens bøyle skal fylle beslagets bøyle. Beslagets bøyle skal være av stål og ha samme styrke som hengelåsbøylen. Beslagets 
innfesting skal tilsvare bommens og låsens styrke.

7.4.5       Oppbevaring av nøkler/koder
Nøkler skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller i FG-godkjent låst sikkerhetsskap forsynt med FGs merke eller ved at betrodd 
person bærer den på seg. Skapet skal være boltet fast til gulv eller vegg i henhold til produsentens monteringsanvisning.
Hvis nøkler eller koder kommer på avveie skal det omgående treffes relevante tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang. Fra 
og med den dag ansatte slutter i bedriften, skal bedriften sikre at utleverte nøkler/koder ikke fortsetter å gi vedkommende adgang til 
bedriftens lokaler, eiendom eller andre ting som eies/leies av bedriften.
Forsikringstakerens og medforsikredes rett til erstatning bortfaller også om overholdelse av sikkerhetsforskriften er forsømt av andre 
som er betrodd nøkler eller har ansvaret for avlåsing. Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i 
bygningen.

7.5          Generell Sikring
7.5.1       Ansvarshavende for det skadeforebyggende arbeid
Forsikringstaker skal oppnevne en person (ansvarshavende) til å forestå det skadeforebyggende arbeid, og sørge for at 
sikkerhetsforskriftene blir fulgt.

7.5.2       Instrukser for de ansatte
De ansatte skal instrueres om skadeforebyggende tiltak, herunder om bruk av brannslokningsredskaper og hvorledes skade varsles, 
samt hvordan rømning skal foregå.

Utkast 10 av 13



7.5.3       Kontroll etter arbeidstidens slutt
Etter ordinær arbeidstids slutt skal alt elektrisk materiell/utstyr som ikke er nødvendig av hensyn til virksomhetens drift, frakobles.
Forhold som synes å true sikkerheten skal uten opphold rettes og melding skal gis til ansvarshavende.

7.5.4       Ansvarsbegrensing ved endring av risiko
Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og vedlikeholdt. Dersom det har skjedd endring i sikkerhetstiltakene som 
betinger høyere premie, kan erstatningen bli forholdsmessig satt ned. Tilsvarende kan erstatningen bli satt forhåndsmessig ned 
dersom virksomheten endres slik at den nye virksomheten betinger høyere premie.

7.6          Sikring Andre skader

7.6.1       Overholdelse av lover og forskrift.
Offentlige lover og forskrifter, bestemmelser gitt i lover, og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes.
Eksempelvis: Plan og bygningsloven med forskrifter.

7.7          Sikring av operativsystemer, programmer og data
Programvare: For installerte operativsystemer/ andre programmer skal det forefinnes original eller sikkerhetskopi. Disse skal være 
maskinelt lesbare. Sikkerhetskopi av spesiell programvare skal oppdateres for hver programversjon.
Data: Det skal forefinnes sikkerhetskopi av data lagret på eksternt datamedium. Nødvendig underlag for rekonstruksjon skal 
oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver annen arbeidsdag og være maskinlesbar.
Logg for sikkerhetskopiering av programvare og data skal forefinnes. Loggen skal bekrefte at kopi er identisk med original.
Sikkerhetskopier skal oppbevares i en annen bygning.

7.8          Sikkerhetsforskrifter – Tyveri av ansattes tøy og effekter
Garderobeskap skal holdes låst, og nøkkel skal oppbevares utenfor det rom hvor garderobeskapet befinner seg.

7.9          Sikkerhetsforskrifter – Ran på forsikringsstedet med inntil kr. 200 000
Penger, verdipapirer herunder telefonkort eller andre papirer som gir ihendehaveren en rettighet utover kr. 10 000 pr. kasse, skal på 
forsikringsstedet oppbevares i seddelboks eller FG-godkjent oppbevaringsenhet.

7.10        Sikkerhetsforskrifter - NF-059 Utvidet dekning for EDB-maskiner/elektronisk utstyr
1.     En forutsetning for erstatning er at skaden ikke skyldes uforsvarlig belastning, under drift eller prøving, eller skade ved 

eksperimentering. Den som bruker maskinen må ha kjennskap til, og følge leverandørs brukerveiledning.
2.     Tingen skal holdes sikret mot tyveri ihht. den beskyttelsesklasse som er angitt i forsikringsbeviset.
3.     Sikrede plikter å plassere EDB-anlegg på en slik måte at det ikke utsettes for skade ved tilstrekkelig eller feilkonstruert 

klimaanlegg, unormale driftstemperaturer, uhensiktsmessig plassering av maskinger og programvare, innvirking av 
gasser, støv eller rystelser.
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Informasjon om avtalen

Norsk Forsikring AS er forsikringsformidler og underlagt Lov om Forsikringsformidling kapitel 7 og tilhørende forskrift om 
forsikringsformidling. I henhold til kapittel 3 i forskrift om forsikringsformidling § 3-1 skal følgende informasjon gis før inngåelse av 
forsikringsavtale og ved endring eller fornyelse av avtalen: 

Norsk Forsikring AS, org.nr. 987 516 976, er agent for de respektive forsikringsselskap og utsteder forsikringene i kraft av fullmakt fra 
disse. Alle henvendelser vedrørende forsikringsdekninger, endringer og vilkår skal rettes til Norsk Forsikring AS. Norsk Forsikring AS 
yter ikke rådgivning på basis av en objektiv analyse. Virksomheten hører inn under kontroll av Finanstilsynet. Norsk Forsikring AS er 
registrert i Finanstilsynets register over godkjente forsikringsformidlere. Dette kan kontrolleres ved oppslag på Finanstilsynets 
hjemmeside: www.finanstilsynet.no

Norsk Forsikring AS mottar en administrasjonsgodtgjørelse fra forsikringsgiverne som en %vis del av forsikringspremien eller et fast 
årlig beløp. Administrasjonsgodtgjørelsen varierer avhengig av produkt og er oppgitt nøyaktig i kroner under det enkelte produkt i 
forsikringsavtalen. Dersom det ikke er oppgitt et beløp i kroner er det avtalt en fast årlig godtgjørelse for administrasjon av porteføljen.  

For mer informasjon, se Min Side (minsideforsikringsportalen.norskforsikring.no)

Kunder som ønsker å klage på Norsk Forsikring AS kan søke informasjon om klageadgang på www.norskforsikring.no. Klager som ikke 
er knyttet til en skade rettes til Norsk Forsikring AS for intern klagebehandling på tlf. 45 49 29 00 eller e-post: post@norskforsikring.no.

Ekstern klagebehandling tas videre med Finansklagenemnda: 

Finansklagenemnda 
Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo 
Tlf. 23 13 19 60

Norsk Forsikring AS er sertifisert fra stiftelsen Miljøfyrtårn

Informasjon om våre leverandører

Norsk Forsikring har langsiktige agentavtaler med store og finansielt sterke forsikringsgivere. Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS 
og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med vår lokale kunnskap, ekspertise og 
fremtidsrettede systemløsninger. Våre forsikringsgivere tilfører det norske markedet risikokapasitet og skaper dermed konkurranse i et 
marked dominert av noen få store nordiske aktører. Norsk Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke 
og med en finansiell styrke som en Standard & Poors A- rating eller bedre. Styret i Norsk Forsikring AS evaluerer og godkjenner 
leverandørene minst 1 gang i året. Forsikringsgiverne til de enkelte forsikringsprodukter er også behandlingsansvarlige etter Lov om 
behandling av Personopplysninger og Forordning (EU) nr 2016/679. Nærmere opplysninger om GDPR finnes på vår hjemmeside: 
www.norskforsikring.no
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AIG er vår samarbeidspartner på reiseforsikring. AIG tilbyr forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale 
bedriftsmarkedet. AIG forsikrer de fleste type virksomheter uavhengig av størrelse og bransje. AIG har kontor i Oslo med nærmere 40 
ansatte. AIG etablerte sin virksomhet i Norge i 1986, og har i over 30 år utviklet produkter i takt med trendene, for å møte 
forsikringsbehovet i næringslivet.  AIG Norway er norsk filial av AIG Europe S.A., Luxemburg.

Adresse: Rosenkrantz´ gate 22, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo. Org. nr. 920 957 854.AIG har en S&P A+ rating. AIG har filial i 
Norge tilsluttet garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge.  
For mer informasjon: AIG

Lloyds Europa er vår samarbeidspartner innen personskadeforsikring som yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring, sykdomsforsikring 
og kontorforsikring. Lloyds Europa drar nytte av Lloyds økonomiske styrke gjennom Central Fund og har samme finansiell styrke som 
vurderingene som Lloyd's. Finansiell styrke bekreftes gjennom ratingselskapene er: AM Best (A “excellent”), Standard & Poor’s (A + 
“strong”) og Fitch (AA- “very strong”). Selskapet er autorisert og regulert av National Bank of Belgium og aktiveres i henhold til Solvens 
II-regler. Selskapet har etablert en filial (NUF) i Norge og vil dermed være omfattet av garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i 
Norge. 

Lloyd’s Insurance Company S.A har adresse: Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium. For mer informasjon:
Lloyd's Insurance Company (NUF)
Lloyd's (Europe)

Swiss Life Luxembourg SA er samarbeidspartner for dødsfallsforsikring, uførekapital og uførerente. Swiss Life (Luxembourg) SA har 
adresse: 6, Rue Eugène, Ruppert, L-2453, Luxembourg. Selskapet er en del av Swiss Life gruppen. Swiss Life gruppen har en 
arbeidsstyrke på rundt 9500 ansatte og har et distribusjonsnettverk på rundt 15000 rådgivere. Swiss Life Luxembourg hadde 
premieinntekter på 1,25 mrd Euro i 2018 og et overskudd på 27 millioner EURO.

Den 5. juni 2020 bekreftet Standard & Poor's selskapets finansielle styrke med en rating på ‘A + med stabile utsikter’ for Swiss Life Ltd, 
basert i Sveits. Swiss Life Holding ble også bekreftet med en 'A- med stabile utsikter'. Swiss Life Luxembourg SA sine kunder i Norge er 
i tillegg beskyttet av en garantiordning i Luxembourg «Triangle of security». Garantiordningen er beskrevet her: Triangle of security
For mer informasjon: Swiss Life
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https://aig.no/business
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=925749052
https://lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/
https://www.swisslife-global.com/global-private-wealth/resources/insights-archive-redirect/archive_gpw/2019/policyholder-protection-lu.html
https://swisslife-global.com/global-solutions.html
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