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

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

Hva slags type forsikring er dette?
Familieulykkesforsikring skal dekke skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk 
hendelse som inntreffer i forsikringstiden.

Hva er forsikret?
FØLGENDE DEKNINGER KAN OMFATTES:
Medisinsk invaliditet etter ulykke. 
Dekningen inneholder bl.a. 
behandlingsutgifter, dagpenger ved 
sykehusopphold, erstatning ved 
benbrudd, brannskade og nødvendig 
ombygging av bolig etter ulykke
Ulykkesdødsfall

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Faginvaliditet (kan kjøpes sammen 
med medisinsk invaliditet)

Hva er ikke forsikret?
DELTAKELSE I FØLGENDE AKTIVITETER:
Basehopping og lignende
Hastighetsløp med motorkjøretøy og -
fartøy, eller trening til slike løp
Sportsdykking dypere enn 30 meter og 
all yrkesdykking
Fjellklatring, oppdagelsesreiser eller 
ekspedisjoner utenfor Norden
Kappritt til hest
Flyvning, luftfart og luftsport
Krig/ uroligheter og terrorhandlinger
Slagsmål og kriminelle handlinger
Forsettlig fremkalt forsikringstilfelle
Forgiftning m.m.
BEGRENSNINGER VED 
BEHANDLINGSUTGIFTER:
Skade som skyldes deltakelse i 
sportsaktiviteter nevnt ovenfor, eller 
ved deltakelse  i organiserte fotball-, 
håndball-. rugby-, amerikansk fotball-, 
bandy- og ishockeykamper
Utgifter til opphold på hotell, rekonva-
lesenthjem eller lignende
Merutgifter til opphold eller behandling 
i private sykehus eller hos 
privatpraktiserende leger uten 
offentlige driftstilskudd 

Hvilke begrensninger gjelder for 
forsikringen?
Selskapets ansvar kan reduserers eller falle 
helt bort ved skade som skyldes grov 
uaktsomhet.

Hvor gjelder forsikringen?
I hele verden
Forsikringen gjelder ikke for sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder 
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Hva er mine forpliktelser?
Dersom det, i forsikringsbeviset, fremkommer opplysninger som ikke er riktig må du straks varsle 
oss. 

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes til oss så snart som mulig. 
Ved skade må den skadde snarest søke lege og følge legens anbefalte behandlinger, men også la seg 
undersøke av lege som selskapet utpeker.
Ved dødsfall har selskapet rett til å forlange obduksjon.

Forsikringen overtas på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter og plikter som er fastsatt i 
forsikringsbeviset og vilkåret til enhver tid overholdes. Dersom du ikke overholder dine forpilktelser, 
eller påser at de blir overholdt, kan erstatningen bli helt eller delvis redusert. 

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen opphører ved:
* endt medlemskap i Econa
* egen oppsigelse
* senest 31. desember etter du fylte 75 år 
* senest 31. desember etter at ektefelle/ samboer har fylt 75 år, men ikke senere enn til du fyller 
   75 år.
* senest 31. desember etter at barnet har fylt 21 år

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort. Den vl 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. 

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


