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Hva er en ulykkesskade?
Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en person forårsaket ved en plutselig og uforutsett
ytre begivenhet, «et ulykkestilfelle», som inntreffer i forsikringstiden, og som krever
legebehandling.

Medisinsk invaliditet (Varige men)
Medisinsk invaliditet er den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelse som påvises
uavhengig av den forsikredes yrke og arbeidsforhold eller fritidsinteresser. Som medisinsk
invaliditet regnes også varig smerte, tap av indre organer og tap av sanseorgan.

Nødvendige og rimelige kostnader
Med nødvendig og rimelig kostnad menes den kostnad som, med hensyn til omstendighetene
i det enkelte tilfellet, rimelig kan forventes som vanlig og sedvanlig for utført pleie eller
behandling på det stedet der kostnaden oppsto.

Legebehandling
Med legebehandling menes for eksempel sårskade som må sys, tapes eller limes. Det holder
ikke at en lege har sett på skaden, uten å ha utført behandling eller foreskrevet behandling.

Norden
Norden omfatter Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene.
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Dette er en kort beskrivelse av forsikringen og informasjonen du har krav på å få etter loven.
Vi har gjort vårt beste for å gjøre det enkelt for deg å lese. Har du spørsmål er det bare å ta
kontakt med Hedvig. Les denne forhåndsinformasjonen og tilstanden sammen med
forsikringen din, så vet du hva som gjelder.
Du finner de fullstendige vilkårene Ulykkesforsikring 1.0 på hedivig.no/vilkår, eller kontakt oss
så sender vi dem til deg.

ULYKKESFORSIKRING

Vi vil selvfølgelig gjerne kompensere deg for alt som kan skje, men hvis vi gjorde det, ville
forsikringen din blitt veldig dyr. Derfor er det ulike restriksjoner og forhold som er viktig for
deg å holde øye med.
Det er f.eks. forhold som gjør at forsikringen ikke gjelder i visse situasjoner (begrensninger).
Du kan lese mer om hva som gjelder for hver skadehendelse i forsikringsvilkårene.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?
•

Nødvendige og rimelige kostnader for legebehandling, reisekostnader, merkostnader
og rehabilitering.
• Maksimalt 20 000 NOK per skade

•

Tannskade
• Maksimalt 20 000 NOK per skade

•

Erstatning for behandling av autorisert psykolog hvis du er rammet av en krisereaksjon
• Maksimalt 10 000 NOK

•

Erstatning for medisinsk invaliditet (varige men)
• Maksimal erstatning 1 000 000 NOK se tabell på
www.hedvig.com/............*

•

Dødsfallserstatning
•
50 000 NOK

*

Ytterligere klargjøring:
Forsikringen dekker ikke merutgifter til undersøkelse, behandling eller rehabilitering i private
helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende lege/behandler uten offentlig refusjonsrett.
Dersom forsikrede ikke er medlem av norsk folketrygd, dekkes bare behandlingsutgifter som
om forsikrede hadde vært medlem

Hvem kan tegne forsikringen?
Forsikringen kan tegnes av deg som har fylt 18 år og er folkeregistrert og permanent bosatt i Norge.

Hvor og når gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på fritiden og under undervisningstid, i hele verden.
Forsikringen gjelder ikke i forbindelse med arbeid.

Hvor lenge gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i ett år om gangen.

Hva gjelder forsikringen for?
Forsikringen gjelder ved ulykke. Den gjelder ikke ved sykdom.
I vilkåret kan du lese mer om når de ulike erstatningene kan bli aktuelle. Det er skadedatoen som
avgjør hvilket vilkår som gjelder.
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Tannskade
Hva dekker forsikringen?
ULYKKESFORSIKRING

Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige kostnader for tannlegebehandling og annen
behandling av tannlege samt hjelpemidler som disse har skrevet ut for skadens tilheling.
Du må snarest oppsøke tannlege i forbindelse med skade.
For nødvendig akuttbehandling erstattes rimelig kostnad også om godkjenning fra Hedvig ikke er
innhentet.
Skade på fast protese erstattes i henhold til tilsvarende regler på naturlig tann. Dette gjelder også
avtagbar protese hvis den var på plass ved skadetilfellet.
Hvis behandling må utsettes lengre enn tre år fra ulykken på grunn av den forsikredes alder
(under 23 år), erstatter forsikringen i stedet et sjablongbeløp på 15 000 kr. I disse tilfellene må
tannlegen bekrefte at behandlingen må utsettes i mer enn tre år fra skadetilfellet.

Er det noen begrensninger jeg bør kjenne til?
Forsikringen erstatter ikke følgende:
•

Skade gjennom biting eller tygging.

•

Kostnader som er pådratt utenfor Norden.
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Krisehjelp
Hva dekker forsikringen?
ULYKKESFORSIKRING
Forsikringen erstatter følgende:
Forsikringen erstatter kostnader for behandling og reisekostnader for kriseterapi hos autorisert
psykolog i inntil to år som følge av:
•

Erstatningsmessig ulykkesskade

•

Nær pårørendes død

•

Overfall, mishandling, trussel, ran eller voldtekt som er politianmeldt.

Behandlingen skal være påbegynt innen ett år fra det tidspunkt da hendelsen som forårsaket
krisen, inntraff.
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Hva dekker forsikringen?
Forsikringen erstatter følgende:
Forsikringen erstatter fremtidig varig medisinsk invaliditet som kan fastsettes. Den medisinske
invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene oppgitt av Arbeids- og
inkluderingsdepartementet i forskrift av 21.4.1997 nr. 373, del I § 2, del II og III. Invaliditetsgraden
fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad),
fritidsinteresser eller lignende.
Rett til erstatning foreligger når invaliditetstilstanden er inntruffet og fremtidig varig grad av
medisinsk invaliditet er fastsatt.
Vurderingen av skaden skjer uavhengig av i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt.
Forsikringsbeløpet trappes ned med 35 000 NOK hvert år fra året den forsikrede fyller 46 til til
året den forsikrede fyller 65. Forsikringsbeløpet utgjør deretter 300 000 NOK, frem til
forsikringen opphører.
Erstatning utbetales med samme andel av forsikringsbeløpet som den medisinske
invaliditetsgraden i %
Den totale erstatningen som utbetales, kan ikke overstige 100 % av forsikringsbeløpet.

Er det noen begrensninger jeg bør kjenne til?
Forsikringen erstatter ikke følgende:
•

Varig men som eksisterte før ulykkesskaden

•

Hvis det eksisterte varig men før ulykkesskaden, fraregnes tilsvarende
invaliditetsgrad ved fastsettelsen av varig men som følge av ulykke
inntruffet i forsikringstiden.
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Hva dekker forsikringen?
Forsikringen erstatter følgende:
I tilfelle av ulykke som leder til dødsfall før 65 års alder erstatter forsikringen med 50 000 kroner.
Erstatningen betales til ektefellen eller arvingene etter lov eller testament etter reglene i
forsikringsavtaleloven § 15-1 hvis ikke særskilt oppnevnt begunstiget er meddelt til oss.
Oppnevnelse av særskilt begunstiget kan gjøres fra 18 års alder.
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Vi skulle selvsagt ønske vi kunne erstatte deg for alt tenkbart som kan hende, men hvis vi skulle
gjøre det, ville forsikringen din bli kjempedyr. Derfor finnes det ulike begrensninger og vilkår som
er viktige for deg å kjenne til. Det finnes f.eks. vilkår som innebærer at forsikringen ikke gjelder i
visse situasjoner.

Når gjelder ikke forsikringen?
Sport og aktiviteter
Forsikringen gjelder ikke for ulykkesskade ved deltakelse i:
•

kriminell handling i henhold til norsk lov

•

fridykking dypere enn ti meter og all dykking med tank

•

boksing eller annen kampsport.

•

konkurranse eller trening med motorkjøretøy

•

sport, idrettskonkurranse eller organisert trening som profesjonell
idrettsutøver*

*Med profesjonell idrettsutøver menes at minst et grunnbeløp av den

ervervsmessige inntekten under det året som ulykkesskaden inntraff, kommer fra
den idretten som utøves.

Besøk utenfor Norden
Forsikringen gjelder ikke for ulykke som har inntruffet under opphold utenfor Norge hvis oppholdet
har vart mer enn tolv måneder. Midlertidige opphold på mindre enn 14 dager innen Norden påvirker
ikke oppholdstiden utenfor Norden.
Hvis personen er i norsk utenlandstjeneste, gjelder ikke denne begrensningen.

Version 1.0

Ting du må kjenne til
ULYKKESFORSIKRING

Mars
2022

Side 10

Egenandel
Forsikringen gjelder med en egenandel på 1000 kr.

Hvis du er misfornøyd med noe
Hvis du ikke er fornøyd med en beslutning eller håndteringen av saken din, er vi selvfølgelig
forberedt på å overveie den på nytt. Ta først kontakt med den personen du har hatt kontakt med
eller vår klageansvarlige.
Du finner mer informasjon på nettstedet vårt.

Oppsigelse av forsikringstakeren
Forsikringstakeren har rett til å si opp forsikringen uten begrunnelse og når forsikringstakeren selv
ønsker det, ettersom forsikringen tegnes uten oppsigelsestid og bindingstid.

Personopplysninger
Vi håndterer dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (GDPR),
annen gjeldende lovgivning og forskrifter fra ulike myndigheter. Alle oppdateringer som
vedrører behandlingen av personopplysningene dine, meddeles på nettstedet vårt.
Hedvig er personopplysningsansvarlig og har ansvar for at personopplysningene behandles
i samsvar med gjeldende lovgivning. Hedvig har også utpekt et personvernombud for
behandlingen av personopplysninger. Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler
personopplysningene dine, ta kontakt med oss! Du kan enten sende e-post direkte til
Hedvigs support via hei@hedvig.com eller ta kontakt med vårt personvernombud via
dataskyddsombud@hedvig.com

Om Hedvig
Hedvig AB filial Norge org.nr. 924 612 584 med registrert adresse Hedvig AB c/o VIEW
Ledger AS Postboks 6731 Etterstad 0609 Oslo Norway är en filial til Hedvig AB, org.
nr. 559093-0334, med registrert adresse Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm, Sverige og
er underlagt den svenske Finansinspektionens tilsyn som distributør av forsikringer i
henhold til den svenske Lag (2018:1219) om forsikringsdistribusjon. Våre forsikringsavtaler
er regulerte i henhold til den norske forsikringsavtaleloven. Vi lyder under Finanstilsynet
Norge Norska finanstilsynet, som forsikringsagentforetak. Ved å tegne en forsikring hos
Hedvig godkjenner du at informasjon om forsikringen og Hedvig AB bare kommuniseres
digitalt. Om du ønsker informasjonen i en annen form enn digital, kan du sende en e-post
til help@hedvig.com eller kontakte Hedvig direkte i appen.
Eksklusiv forsikringsgiver for Hedvig ABs forsikringer er Hedvig Försäkring AB, org.
nr. 559245-5223, HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, org. nr. 516402-6345 og Eir
Försäkring AB, org. nr. 559166-0617. For å drive og utvikle tjenesten tar Hedvig AB en fast
provisjon på 20% - 25% av forsikringspremien din. Hedvig AB distribuerer bare forsikringer
under Hedvigs varemerke. Hedvig Försäkring AB, HDI Global Specialty SE og Eir Försäkring
AB er forsikringsgiver for samtlige forsikringer som distribueres av Hedvig. Hverken HDI
Global Specialty SE, Eir Försäkring AB har et eierskap i Hedvig AB. Hedvig AB har et
kvalifisert eierskap i Hedvig Försäkring AB.
Hedvig AB er registrert som forsikringsdistributør i Bolagsverket. Registreringen gjelder
samtlige skadeforsikringsklasser. Du kan kontrollere Hedvig ABs registrering hos
Bolagsverket. Hedvig AB har sin ansvarsforsikring hos QBE Insurance (Europe) Ltd., UK filial
Sverige. Se lengst ned på siden for kontaktinformasjon til Finansinspektionen, Bolagsverket,
QBE og Konsumentverket. Dersom du ber om det, skal Finansinspektionen informere deg
om hvorvidt en ansatt i Hedvig AB har rett til å distribuere forsikringer og hva slags
forsikring rettigheten gjelder. Kajsa Alenmyr er ansvarlig for Hedvig ABs
forsikringsdistribusjon.

