
Gruppeliv Econa
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 
Firma: Eika Forsikring AS Produkt: Gruppeliv

For fullstendig informasjon om hva forsikringen omfatter og hvilke begrensninger som gjelder viser vi til 
forsikringsbevis og forsikringsvilkår. 

Hva omfatter forsikringen?
Gruppeliv består av tre ulike forsikringsdekninger og har til hensikt å sikre deg og din families økonomi hvis du 
faller fra eller blir arbeidsufør. 
Gruppelivsforsikringen kan også kjøpes av ektefelle/samboer. 

Hva er forsikret?
Dødsfallskapital
Uførekapital

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Tidsbegrenset uførerente 

Det vil fremkomme av forsikringsbeviset 
hvilke av de overnevnte dekningene som 
er kjøpt. 

Hva er ikke forsikret?
Arbeidsuførhet som foretaket har 
reservert seg mot i forsikringsbeviset
Selvmord før det har gått ett år etter 
tegning.
Sykdom eller lidelser som har vist tegn 
og/eller symptomer, eller er påvist før 
det har gått 3 måneder etter at alle 
spørsmålene i helseerklæringen er 
besvart, signert, og mottatt av Eika 
Forsikring.
Forsettlig atferd

Hvilke begrensninger gjelder for 
forsikringen?

For forsikrede som ikke er medlem av 
norsk folketrygd skal varig 
arbeidsuførhet og tidsbegrenset 
uføregrad fastsettes av lege i Norge 
etter gjeldende regelverk i Norge. 
Utgifter i denne forbindelse erstattes 
ikke.
Reiser inn i eller opphold i områder 
med krig, politisk uro eller 
atomkjernereaksjoner

Hvor gjelder forsikringen?
I hele verden, med enkelte unntak gitt i vilkår. 
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Hva er mine forpliktelser?
Ved avtaleinngåelse:

Gi korrekt og fullstendig svar på Foretakets spørsmål i helseerklæringen.

Mens avtalen løper:
Informere om endringer som måtte ha betydning for forsikringen.

Når det meldes en skade:
Gi melding til Foretaket dersom du blir erklært minst 40 % varig arbeidsufør 
Gi foretaket fullmakt til å innhente de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å 
kunne ta stilling til kravet. 

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som framkommer på betalingsvarselet. 
Du kan velge å betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.  

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen: 

Dødsrisiko opphører ved første fornyelse etter Forsikrede fyller 70 år
Uførekapital opphører ved første fornyelse etter Forsikrede fyller 60 år
Tidsbegrenset uførerente opphører ved første fornyelse etter Forsikrede fyller 60 år. 

Forsikringen opphører også ved:
endt medlemskap i Econa
egen oppsigelse
utbetalingen av forsikringssummen(e) 

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort. Den vil opphøre ved utgangen av 
den periode det er betalt premie for, senest ved første hovedforfall etter utmelding. Dette må gjøres 
skriftlig til Econa Forsikring. Econas kollektive forsikringer er ikke omfattet av bestemmelsen om fri 
flytterett.  


