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Hva dekker forsikringen? 

Økonomisk førstehjelp ved utvalgte sykdommer 
og skader 

 Kreft 

 Andre svulster i hjerne eller ryggmarg 

 Hjerneslag 

 Utposing på hjernens blodårer 

 Utposing på hovedpulsåren 

 Hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris 

 Hjerteoperasjon 

 Systemisk sklerose 

 Systemisk lupus erythematosus (SLE) 

 Multippel sklerose (MS) 

 ALS, primær lateralsklerose, progressiv 
spinal muskelatrofi eller progressiv bulbær 
parese 

 Parkinsons sykdom 

 Alzheimers sykdom 

 Epilepsi 

 Nyresvikt 

 Transplantasjon 

 Utlagt tarm 

 Tverrsnittlammelser 

 Amputasjon 

 Alvorlig synstap 

 Alvorlig brannskade 

 Alvorlig hørseltap 

Annet: 

 Psykologisk førstehjelp 

 Fri tilgang til Helsetelefonen 

 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

 Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved 
sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har 
vist tegn og/eller symptom i perioden fra, 
fullstendig helseerklæring er mottatt av If 
og frem til 1 måned etter at den forsikringen 
er godkjent av If. 

 Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved 
sykdom/lidelse som If har reservert seg mot 
i forsikringsbeviset. 

 Økonomisk førstehjelp og uførhet for andre 
sykdommer eller diagnoser enn de som er 
nevnt. 

 Arbeidsuførhetsgrad under 40 %. 

   

 

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 

 Opplysningene du gir i 
helseerklæringsskjemaet kan føre til 
reservasjoner, eller i noen tilfeller, avslag på 
forsikringen. 

 Det kan ligge begrensninger på hver sykdom 
eller skade ut ifra alvorlighetsgrad eller 
omfang. 

 Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for 
økning i uføregrad etter fylte 60 år. 
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For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til 
forsikringsbevis og vilkår. 

Hvilken forsikring er dette? 

Kritisk sykdom gjelder for utvalgte sykdommer og skader. Erstatningen utbetales så snart diagnosen er stilt og vi har 
mottatt nødvendig dokumentasjon. Pengene kan du for eksempel bruke til å betale for behandling eller til hjelp og 
avlastning for deg og dine nærmeste i sykdomsperioden. Du kan kjøpe Kritisk sykdom fra du er 18 til 60 år. 
Det er mulig å velge et uføretillegg, som er en engangsutbetaling hvis du blir varig arbeidsufør som følge av én av 
diagnosene forsikringen omfatter. Forsikringen kommer til utbetaling når du har vært minst 40 % ufør i to år eller mer, 
og uførheten vurderes som varig. Uføretillegget kan kjøpes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til du er 67 år. 

 



 

 

If Skadeforsikring NUF, filial av If 

Skadeförsäkring AB (publ) i Sverige 

Postadresse: Postboks 240, 1326 Lysaker 

Org.nr: 981 290 666 

 Besøksadresse: Drammensveien 264, 

Oslo 

Telefon: 21 49 24 00 

 www.if.no 

E-post: kundeservice@if.no 

Kritisk sykdom   2/2  

Tilleggsdekninger 

 Uførhet som følge av kritisk sykdom. 

 Engangsutbetaling ved uførhet som følge 
av én av de 22 diagnosene forsikringen 
omfatter. Forsikringen gjelder ved 
minimum 40 % arbeidsuførhet. 

  

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 I hele verden. 

  

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

Ved varig flytting til utlandet, må du ta kontakt med oss. 

Røyking har betydning for prisen på forsikringen. Røyker du daglig, eller begynner med det på et senere 
tidspunkt, må du informere oss om det. 

  

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro. 

Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro på Mine sider. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 
2, 3, 4 eller 12 betalingsterminer i året. 

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 
Skadeforsikringer (for eksempel reise- eller husforsikring) og personforsikringer (for eksempel livsforsikring 
eller barneforsikring), vil alltid etableres på hver sin forsikringsavtale. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. 

Du betaler ikke for forsikringer frem til helseerklæringen er godkjent av If. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Merk at 
forsikringen kun dekker ulykkeshendelser inntil helsevurderingen er ferdig og godkjent og frem til 1 måned 
etter dette. Se «Hva dekker forsikringen ikke?». 

Hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap anbefaler vi at du venter til resultatet av 
helsevurderingen foreligger hos oss, før du sier opp i det andre selskapet. 

Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, eller når 
som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen vi mottar skriftlig oppsigelse fra den som er forsikret. 

  

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Forsikringen kan bare sies opp av den personen som er forsikret. 

Du kan få hjelp til å si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post. 

Hvis du senere vil flytte forsikringen til et annet forsikringsselskap, anbefaler vi at du venter til resultatet av 
helsevurderingen foreligger før du sier opp forsikringen hos oss. 

 


