
 

 

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   1/2  

 
Hva dekker forsikringen? 

Forsikringen dekker 

 Kreft 

 Andre svulster i hjerne eller ryggmarg 

 Hjerneslag 

 Utposning på hjernens blodårer 

 Utposning på hovedpulsåren 

 Hjerteinfarkt eller hjertekrampe 

 Hjerteoperasjon 

 Alvorlig systemisk bindevevssykdom 

 Multippel sklerose 

 ALS og andre motorneuronsykdommer 

 Parkinson 

 Alzheimers 

 Schizofreni 

 Epilepsi 

 Nyresvikt 

 Transplantasjon 

 Utlagt tram 

 Tverrsnittlammelser 

 Amputasjon 

 Brannskade 

 Synstap 

 Hørselstap 

 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

Forsikringen dekker ikke 

 Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved 

sykdom / lidelse som er blitt påvist eller 

har vist tegn eller symptomer før 

forsikringen ble kjøpt 

 Økonomisk førstehjelp for andre 

sykdommer eller diagnoser enn de som er 

nevt under hva dekker forsikringen 

   

 

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 

Forsikringen kan ha begrensinger som følge 

av 

 Det kan ligge begrensninger på hver 

sykdom eller skade ut ifra 

alvorlighetsgrad eller omfang 

 Grov uaktsomhet eller forsett  

Se vilkårene for fullstendig oversikt 

Kritisk sykdom    
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

   

Selskap: If Skadeforsikring NUF                           Produkt: Kritisk sykdom 

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensinger som gjelder henvises det til 

forsikringsbevis og forsikringsvilkår for din forsikring.  

Hvordan forsikring er dette?  
Forsikringen kritisk sykdom gjelder for 22 utvalgte sykdommer og skader. Erstatningen 
utbetales så snart diagnosen er stilt. 
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Tilleggsdekninger 

 Ingen tilleggsdekninger 

  

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 I hele verden. 

  

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

Du plikter å gi If korrekt informasjon ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å 
informere If om endringer som skjer som kan ha betydning for forsikringen.   

Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til If uten 

ugrunnet opphold.   

  

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som er angitt i faktura eller betalingsvarsel. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den.  

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 får melding om oppsigelse. 

  

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved 

andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.   

 

 


