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

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

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen er en sykeforsikring som gir rett til en avtalt engangsutbetaling ved en kritisk sykdom dersom 
diagnosen omfattes av listen nedenfor. Utbetalingen kan gi nødvendig økonomisk trygghet og handelfrihet ved 
alvorlig sykdom. Du kan kjøpe forsikringen fra du er 18 til 60 år.

Hva er forsikret?
Forsikringen omfatter følgende 
sykdommer:

Kreft
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Godartede svulster i hjerne, -hinne, 
ryggmarg
Nyresvikt
Multippel sklerose (MS)
Blindhet
Døvhet
Tverrsnittlammelser
ALS og andre motornevronsykdommer
Alzheimer
Tap av taleevne
Parkinsons sykdom
Hjerteklaffkirurgi
Hjerteoperasjon
Større organtransplantasjon
Alvorlige brannskader
Tap av ben eller arm
Utposning på hovedpulsåren 
(aortaaneurisme)

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Ingen tilleggsforsikringer. 

Hva er ikke forsikret?
Forhold Foretaket har reservert seg 
mot ved helsevurderingen 
Forsikringstilfeller 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. 

Listen er ikke uttømmende. For fullstendig 
oversikt, se vilkårene.

Hvilke begrensninger gjelder for 
forsikringen?

Forsikrede må være medlem av norsk 
folketrygd eller tilsvarende offentlig 
nordisk trygdeordning.
Det er en forutsetning at Forsikrede er 
i live 30 dager etter at kriterier for 
utbetaling er oppfylt, operasjon er 
gjennomført, eller Forsikrede er 
oppført på venteliste 
Erstatningen kan bli redusert eller falle 
helt bort ved sykdom/lidelse som 
Forsikrede ved forsett eller grov 
uaktsomhet har fremkalt eller forverret 
skaden

Hvor gjelder forsikringen?
Norden
Utlandet i inntil 12 måneder ved opphold og reiser
Utlandet utover 12 måneder når forsikrede er bosatt i utlandet og er:
* Student/ au pair
* Ansatt i norsk firma eller organisasjon og utfører arbeid for dette/ denne
* Ansatt i norsk utenrikstjeneste
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Hva er mine forpliktelser?
Ved etablering av avtalen:

Gi korrekt og fullstendig svar på Foretakets spørsmål i helseerklæringen.

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

Ved et forsikringstilfelle:
Skade skal meldes til Eika Forsikring så raskt som mulig.
Foretaket er fri for ansvar dersom kravet ikke er meldt foretaket innen ett år.
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 opphører ved:

endt medlemskap i Econa
egen oppsigelse 
utbetaling av forsikringssummen 
eller senest 31.desember etter du fylte 67 år. 

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 utmeding. Dette må gjøres 
skriftlig til Econa Forsikring. Econas kollektive forsikringer er ikke omfattet av bestemmelsen om fri 
flytterett. 


