Akseptskjema
for
Aksept

Gruppelivs
forsikring

Kollektiv Ulykke

Sykeavbrudd

Sykelønn

Behandlings
forsikring

Reise

Sett kryss

Kontaktperson
Navn

E-post

Forsikringstaker
Firmanavn

Foretaksnummer

Adresse

Postnummer

Når skal forsikringen tre i kraft?

Premiebetaling, antall terminer

Hovedforfall

Antall ansatte

1

Øvrige opplysninger

01. jan

Gruppeliv
Dødsfallserstatning

Er forsikringen overført fra annet selskap?

Poststed

Ja  

Nei

Gruppeliv
Uførekapital
Ja  

Sykelønn/
Sykeavbrudd

Nei

Ja  

Nei

16  

60

Behandlings
forsikring
Ja  

Nei

Fra hvilket selskap?
Karenstid ved sykeabrudd: 16 eller 60
dager.
Økning av ytelser ved flytting?

Ja  

Nei

Ja  

Nei

Begunstigelse (gjelder gruppeliv)
Iflg. Forsikringsavtalelovens §15-1 tilfaller erstatningen ved
død, ektefelle subsidiært arvinger etter lov.

Ønskes annen begunstigelse
enn hva loven foreskriver?

Ja
Nei

I tilfelle ja: Ektefelle/samboer subsidiært
arvinger etter loven.
NB: Fyll ut protokoll på baksiden

Tøm feltene over

Ved etablering av avtale og ved innmelding av nye ansattte, kreves det helseerklæring når dekningen uførekapital og sykeavbrudd velges.

Yrkesskade
(oppgi også stillingsprosent)

Tryg e.s. - 08784 - 01/2014

Yrke

Navn

Gruppelivsforsikring
Forsikringssum dødsfall
og uførekapital
Død 10G

Død 20G

Uføre
kapital
10G

Uføre
kapital
20G

Kollektiv ulykke

Tøm feltene under

Reise

Invaliditet Invaliditet
Invaliditet
25G
25G
Tjeneste
13G
Død 10G Død 25G
reise Ferie/fritid

Fortsettes neste side
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Fortsettes fra forrige side

Arbeidsdyktighetserklæring
Gruppelivsforsikring, død og uførekapital krever arbeidsdyktighetserklæring.
Vi/jeg bekrefter at alle arbeidstakere som er oppført på personaloppgaven er 100 % arbeidsdyktige.
Vi/jeg bekrefter at de som innmeldes i forsikringen på et senere tidspunkt er 100 % arbeidsdyktige.
Sted/dato

Underskrift

Opplysninger om arbeidstakere som ikke er arbeidsdyktige, samlet

personer, må gis i eget skriv til Tryg.

Avtale om likestilling av samboer og ektefelle som begunstiget til dødsfallserstatingen gruppelivsforsikring
Du har krysset av på at gruppelivsforsikringen skal inneholde
en standardbegunstigelse som fastslår hvem som er berettiget
til erstatningen ved forsikredes død. Dette er en avtale mellom
arbeidsgiver og de ansatte, iflg. Lov om Forsikringsavtaler (FAL)
§ 19-11.
Med samboerbegunstigelse menes at en erstatningsutbetaling
skal tilfalle ektefelle/registrert partner/samboer*. Hvis det ikke
finnes ektefelle/registrert partner/samboer* vil erstatningen bli
utbetalt til arvinger etter loven. Se for øvrig FAL § 15-1.
De ansatte i bedriften og arbeidsgiver ønsker at standard
begunstigelsen skal gjelde og gir med dette sin tilslutning til
at samboer* og ektefelle/registrert partner likestilles som
begunstiget under gruppelivsavtalen.

*) M
 ed samboer ihht. ovennevnte menes person hovedforsikrede
lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i
Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme
bopel i de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles
barn med hovedforsikrede. Dette gjelder likevel ikke hvis det
på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold
som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap
kunne inngås.
Det vil imidlertid være anledning for den enkelte forsikrede til å
pånevne særskilt begunstiget, iflg. FAL § 15-3. Dette vil bety at
standardbegunstigelsen settes til side, og den eller de personer
som oppnevnes som begunstiget vil ha krav på erstatning.

Sted

Dato

Signatur Representant fra de ansatte

Signatur Arbeidsgiver

Tøm siden

