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Betalingsforsikring for Avida Finans 
Vilkår kollektiv betalingsforsikring  

Sykemelding, sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende), ufrivillig arbeidsledighet (gjelder ikke selvstendig  
næringsdrivende), alvorlig sykdom samt dødsfall. 

Gyldig fra 01.12.2021 

 

 
Disse forsikringsvilkårene gjelder for deg som har inngått 
en avtale med Avida Finans AB NUF om forbrukslån. I 
forsikringsvilkårene beskrives også unntak og 
begrensninger i forsikringsdekningen. Enkelte ord i 
forsikringsvilkårene har en spesiell betydning og blir 
forklart under punkt 21. 

1. FORSIKRINGSSELSKAP 

Forsikringsselskap for denne forsikringen er AmTrust 
International Underwriters DAC, org.nr. 169384, 6-8 
College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. AmTrust 
International Underwriters DAC står under tilsyn av Central 
Bank of Ireland. Disse opplysningene kan kontrolleres på  
www.registers.centralbank.ie. Forsikringsselskapet 
representeres i Norden av AmTrust Nordic AB, org.nr. 
556671-5677, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige, 
telefon +46 8 440 38 00. 

2. FORSIKRINGSTAKER OG FORMIDLER 

Avida Finans AB, org.nr. 556230-9004, gjennom Avida 
Finans AB NUF, org.nr. 990 728 488, heretter kalt Avida 
Finans, har inngått en kollektiv forsikringsavtale med 
forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters 
DAC der Avida Finans er forsikringstaker. 

Avida Finans formidler tilbud om medlemskap i den 
kollektive forsikringsavtalen, og er herunder 
forsikringsformidler tilknyttet AmTrust International 
Underwriters DAC. Avida Finans registrering som tilknyttet 
forsikringsformidler kan kontrolleres hos det svenske 
Bolagsverket. 

3. HVEM SOM KAN TEGNE FORSIKRINGEN 

Den gruppe av personer som kan tegne denne forsikringen 
er privatpersoner som har inngått eller inngår en 
kredittavtale med Avida Finans. Personer som tegner 
forsikringen blir forsikret medlem i den kollektive 
forsikringsavtalen Avida Finans (forsikringstaker) har 
inngått med forsikringsselskapet.  

For å kunne tegne forsikringen må du som forsikret 
medlem også oppfylle følgende krav: 

a) være registrert i folkeregisteret i Norge og medlem 
av folketrygden, 

b) ha inngått kredittavtale med Avida Finans, 
c) være fylt 18 år, men ikke fylt 65 år. Forsikringen kan 

tegnes t.o.m. dagen du fyller 64 år (dekningen for 
dødsfall som følge av sykdom eller ulykke gjelder til 
og med måneden for fylte 70 år dersom forsikringen 
ble tegnet før 64 års alder), 

d) være fast ansatt hos en arbeidsgiver eller 
selvstendig næringsdrivende med minst 17 timer per 
uke, 

e) ikke ha mottatt personlig varsel om arbeidsledighet 
eller permittering, 

f) ikke motta sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller 
lignende stønad eller erstatning, og 

g) være fullt arbeidsdyktig og ikke ha vært sykmeldt i 
mer enn 20 dager sammenhengende de siste 12 
månedene 

Dersom du ikke oppfyller samtlige forutsetninger når 
forsikringen blir tegnet kan dekningen bortfalle helt. Er 
dere to låntakere for samme lån kan dere velge å tegne 
hver sin forsikring dersom begge skal være forsikret. 
Forsikringen gjelder for den eller de personer som er angitt 
i forsikringspolisen. Hvis du velger å takke nei til 
forsikringen i forbindelse med at du inngår låneavtalen 
eller sier opp forsikringen etter at du har tegnet den, har du 
ikke mulighet til å tegne forsikringen på nytt, siden den må 
tegnes samtidig som kreditten blir innvilget. Sistnevnte 
vilkår gjelder imidlertid ikke hvis Avida Finans aktivt tar 
kontakt med deg som låntaker med et tilbud om å tegne 
forsikringen. 

4. FORSIKRINGENS GYLDIGHET  

Forsikringen trer i kraft umiddelbart ved tidspunktet for 
tegningen med forbehold om at første premietermin 
betales. Forsikringen gjelder til 1 januar 
(forsikringsavtalens hovedforfall) og fornyes deretter 
automatisk for 12 måneder av gangen med mindre den er 
opphørt å gjelde etter punkt 16, 17, 18 eller 19.  

Premien belastes forsikrede kunder månedlig, og betales 
av forsikringstaker til forsikringsselskapet. Forsikringstaker 
fakturerer forsikrede i henhold til forsikredes betalingsplan.  

Ved endringer sendes det nytt forsikringsbevis. 

5. FORSIKRINGENS OMFANG  

Denne forsikringen dekker nedenstående forhold som 
inntreffer i forsikringsperioden: 

 sykemelding i Norge eller utenlands (se punkt 6 
nedenfor), 

 sykehusinnleggelse i Norge (se punkt 7 nedenfor), 
 arbeidsledighet i Norge eller utenlands om 

arbeidsgiver er norsk eller om arbeidsforholdet er 
regulert av norsk lov (se punkt 8 nedenfor), 

 alvorlig sykdom i Norge eller utenlands (se punkt 9 
nedenfor), og 

 dødsfall som følge av sykdom eller ulykke i Norge 
eller utenlands, se punkt 10 nedenfor). 

I tabellen nedenfor finner du en forenklet oversikt som 
viser hvordan forsikringen fungerer og hva den dekker: 

 

 



 

6. DEKNING VED SYKEMELDING 

Forsikringen kan yte erstatning hvis du i 
forsikringsperioden er (i) minst 50 % sykemeldt fra ditt 
arbeid på grunn av sykdom eller ulykke og (ii) ikke har 
annet inntektsbringende arbeid samt (iii) får behandling 
eller blir jevnlig kontrollert av autorisert lege for 
sykdommen eller legemsskaden. 

6.1 Unntak og begrensninger ved sykemelding 

Forsikringen dekker ikke  

- sykemelding, uansett omfang, som inntrer i løpet av 
kvalifiseringsperioden som er 30 dager; 

- sykemelding for rygg- eller nakkeplager og tilstander 
som henger sammen med rygg- eller nakkeplager 
som ikke kan påvises gjennom objektive funn; rygg- 
eller nakkerelaterte plager som ikke kan påvises ved 
magnetresonanstomografi (MR), computertomografi 
(CT), røntgen eller tilsvarende; eller 

- sykemeldingsperiode hvor erstatning for 
arbeidsledighet utbetales fra denne forsikringen. 

Se også de generelle unntakene under punkt 12. 

6.2 Regler for forsikringsutbetaling ved sykemelding  

Forsikringen dekker din månedsbetaling i henhold til 
kredittavtalen dersom din sykemeldingsgrad overstiger 50 
%. Samlet maksimal dekning etter denne forsikringen er  
10 000 NOK per måned, også dersom to forsikrede er 
felles ansvarlig for lånet, har hver sin forsikring og krever 
dekning for samme periode. For at erstatning skal 
utbetales må NAV ha innvilget og utbetalt sykepenger for 
tilsvarende sykemeldingsgrad (dvs. % sykemeldt). 
Forsikringstilfellet anses å ha oppstått den første 
sykdomsdagen som er blitt meldt til arbeidsgiver. 

Forsikringen dekker fra og med dag 31 av en 
sammenhengende sykdomsperiode med minst 50 % 
sykemeldingsgrad. De 30 første dagene er såkalt 
karenstid. Deretter dekker forsikringen etter et dag-for-dag-
prinsipp med en trettidel (1/30) av din månedsbetaling til 
kredittgiver i den perioden du er sykemeldt. 

For hver sammengende periode med sykemelding for 
samme diagnose utbetales erstatning etterskuddsvis hver 
måned i maks. 12 måneder (360 dager), forutsatt at 
premien er betalt for hele perioden. 

Totalt kan forsikringen dekke maksimalt 36 måneder for 
flere perioder med sykemelding. 

For å yte erstatning ved sykemelding må 
forsikringsselskapet ha mottatt legeerklæring som viser at 
du har vært sykemeldt fra ditt arbeid med en arbeidstid på 
minst 17 timer per uke. 

Du må også gi forsikringsselskapet øvrig dokumentasjon 
og opplysninger som forsikringsselskapet på skjellig grunn 
kan kreve for å kunne vurdere din rett til erstatning. 

Utbetaling skjer til Avida Finans for å erstatte din 
månedlige betaling for ditt forbrukslån. Du har ingen rett til 
å overdra eller på annen måte disponere over forsikringen 
eller den erstatning som ytes. 

6.3 Ny erstatningsperiode ved sykemelding (fornyet 
kvalifisering) 

Hvis du har fått erstatning ved sykemelding tidligere og går 
tilbake i arbeid kan du kvalifisere deg og få rett til 
erstatning for en ny periode dersom du har hatt minst: 

- 30 dager med sammenhengende arbeid på minst 17 
timer per uke når den bakenforliggende årsaken til 
din sykemelding er en annen enn den tidligere; 

- 180 dager med sammenhengende arbeid på minst 
17 timer per uke når den bakenforliggende årsaken 
til din sykemelding er den samme som tidligere. 

Erstatning ytes for de dagene du er sykemeldt. Hvis du i 
sykemeldingsperioden går tilbake i arbeid avbrytes 
erstatningsperioden dersom avbruddet varer i mer enn 30 
dager. Forsikringen tillater ett (1) slikt avbrudd per 
skadetilfelle. 

7. DEKNING VED SYKEHUSINNLEGGELSE 
(gjelder kun selvstendig næringsdrivende) 

Forsikringen kan yte erstatning ved sykehusinnleggelse 
hvis du som selvstendig næringsdrivende har vært innlagt i 
minst ett døgn på et sykehus som har losjimuligheter og 
organiserte diagnose- og kirurgiavdelinger samt det er 
tilgang på autoriserte sykepleiere hele døgnet.  

Rehabiliteringssenter, rekreasjonsopphold eller lignende 
eller slike avdelinger innen eller utenfor et sykehus 
omfattes ikke av forsikringen. 

Forhold Kvalifisering Karenstid 1. erstatnings- 
dag 

Maks. dekning Fornyet kvalifisering 

Sykemelding (fra 50 %) 30 dager 30 dager Dag 31 Kredittavtalens 
månedsbetaling opp til 10 000 
NOK i maks. 12 måneder 

30 dager for ny sykdom. 
180 dager for samme 
sykdom. 

Sykehusinnleggelse (kun 
for selvstendig 

næringsdrivende) 

30 dager 1 dag Dag 2 Kredittavtalens 
månedsbetaling opp til 10 000 
NOK i maks. 12 måneder 

30 dager for ny sykdom. 
180 dager for samme 
sykdom. 

Ufrivillig arbeidsledighet 
(gjelder ikke selvstendig 

næringsdrivende) 

90 dager 30 dager Dag 31 Kredittavtalens 
månedsbetaling opp til 10 000 
NOK i maks. 12 måneder 

180 dager fra dato du er 
tilbake i arbeid 

Alvorlig sykdom 30 dager Ingen Dag 1 Engangsbeløp på 50 000 NOK 
ved diagnose av alvorlig 
sykdom 

- 

Dødsfall som følge av 
sykdom eller ulykke   

Ingen  Ingen - Kredittavtalens gjenværende 
gjeld opp til 350 000 NOK 

- 



 

7.1 Unntak og begrensninger ved sykehusinnleggelse 

Forsikringen dekker ikke  

- sykehusinnleggelse 30 dager fra det at du er 
tilknyttet forsikringen; 

- sykehusinnleggelse på grunn av sykdom, 
sykdomstilstand eller skade, som du kjente til innen 
tolv måneder før tegningen av forsikringen; 

- sykehusinnleggelse som skyldes selvforskyldt 
legemsskade. 

Se også de generelle unntakene under punkt 12. 

7.2 Regler for forsikringsutbetaling ved sykehus- 
innleggelse 

Forsikringen dekker din månedsbetaling ifølge 
kredittavtalen dog maksimalt 10 000 NOK per måned, 
også dersom to forsikrede er felles ansvarlig for lånet, har 
hver sin forsikring og krever dekning for samme periode.  

Hvis du blir innlagt på sykehus kan erstatning ytes etter én 
(1) dags karenstid. Utbetaling skjer fra dag 2 med et beløp 
som tilsvarer en hel månedsbetaling. 

Måneden etter dekker forsikringen etter dag-for-dag-
prinsippet tilsvarende en trettidel (1/30) av 
månedsbetalingen for hver dag du er innlagt på sykehus. 
Utbetaling skjer etterskuddsvis hver måned i maksimalt 
tolv måneder. 

Forsikringen kan totalt yte erstatning i maksimalt 36 
måneder for flere perioder med sykehusinnleggelser. 

For å yte erstatning ved sykehusinnleggelse må 
forsikringsselskapet ha mottatt legeerklæring som viser at 
du har vært innlagt på sykehus. Du må også gi 
forsikringsselskapet øvrig dokumentasjon og opplysninger 
som forsikringsselskapet på skjellig grunn kan kreve for å 
kunne vurdere din rett til erstatning. 

Utbetaling skjer til Avida Finans for å erstatte din 
månedlige betaling for ditt forbrukslån. Du har ingen rett til 
å overdra eller på annen måte disponere over forsikringen 
eller den erstatning som ytes. 

7.3 Ny erstatningsperiode ved sykehusinnleggelse 
(fornyet kvalifisering) 

Hvis du har fått erstatning ved sykehusinnleggelse 
tidligere, og går tilbake i arbeid, kan du kvalifisere deg og 
få rett til erstatning for en ny periode dersom du har hatt 
minst: 

- 30 dager med sammenhengende arbeid på minst 17 
timer per uke når den bakenforliggende årsaken til 
din sykehusinnleggelse er en annen enn den 
tidligere; 

- 180 dager med sammenhengende arbeid på minst 
17 timer per uke når den bakenforliggende årsaken 
til din sykehusinnleggelse er den samme som forrige 
gang. 

Erstatning ytes for de dagene du er innlagt på sykehus. 
Hvis du i løpet av din sykehusinnleggelse gis mulighet til å 
arbeide avbrytes erstatningsperioden dersom avbruddet 
varer i mer enn 30 dager. Forsikringen tillater ett (1) slikt 
avbrudd per skadetilfelle. 

 

8. DEKNING VED UFRIVILLIG ARBEIDSLEDIGHET 
(gjelder ikke selvstendig næringsdrivende) 

Forsikringen kan yte erstatning hvis din faste ansettelse 
opphører i sin helhet på grunn av arbeidsmangel, 
omorganisering eller pga. at arbeidsgivers virksomhet helt 
eller delvis blir lagt ned og du ikke opprettholder din faste 
ansettelse eller utfører noe annet inntektsgivende arbeid. 
Den faste ansettelsen du er arbeidsledig fra må ha hatt en 
arbeidstid på minst 17 timer per uke. 

8.1 Unntak og begrensninger ved ufrivillig 
arbeidsledighet 

Forsikringen dekker ikke arbeidsledighet i følgende tilfeller:  

- oppsigelse som du har mottatt varsel om i løpet av 
kvalifiseringsperioden som er 90 dager; 

- naturlig avgang eller om ansettelsen har vært 
midlertidig (f.eks. vikariat, prøvetid, 
prosjektansettelse eller sesongarbeid); 

- når arbeidsledighet går over i annen aktivitetsstøtte 
eller arbeidsmarkedstiltak der du ikke lenger står til 
arbeidsmarkedets disposisjon; 

- egen oppsigelse eller avskjed på grunn av mislighold 
av arbeidsavtalen; eller 

- ulovlig streik eller at du har begått en straffbar 
handling.  

Forsikringen dekker ikke heller ufrivillig arbeidsledighet 
som rammer deg som er å anse som selvstendig 
næringsdrivende etter definisjonen under punkt 21. 

Erstatning for ufrivillig arbeidsledighet ytes ikke i en 
periode hvor erstatning for sykemelding utbetales fra 
denne forsikringen. 

Se også de generelle unntakene under punkt 12. 

8.2 Regler for forsikringsutbetaling ved ufrivillig  
arbeidsledighet 

Forsikringen dekker din månedsbetaling ifølge 
kredittavtalen dog maksimalt 10 000 NOK per måned, 
også dersom to forsikrede er felles ansvarlig for lånet, har 
hver sin forsikring, og krever dekning for samme periode. 

Forsikringen yter erstatning fra dag 31 av 
sammenhengende hel arbeidsledighet. Den dato du ble 
registrert som arbeidssøker hos NAV anses for å være 
første dag som arbeidsledig. 

De første 30 dagene er såkalt karenstid. Deretter yter 
forsikringen dagerstatning som tilsvarer en trettidel (1/30) 
av månedsbetalingen. Utbetaling skjer etterskuddsvis hver 
måned i den perioden hvor du er helt arbeidsledig og i 
maksimalt 12 måneder (360 dager). Totalt kan forsikringen 
yte erstatning i maksimalt 36 måneder for flere perioder 
med arbeidsledighet. 

For at forsikringsselskapet skal kunne yte erstatning må du 
ha levert dokumentasjon fra NAV som viser at du er 
innmeldt som arbeidssøker og at du er en aktiv 
arbeidssøker, så vel som dokumentasjon fra arbeidsgiver 
om grunnen til arbeidsledigheten, din ansettelsesform og 
hvor lenge du har vært ansatt – såkalt bekreftelse på 
arbeidsforhold. Du må også gi forsikringsselskapet øvrig 
dokumentasjon og opplysninger som forsikringsselskapet 



på skjellig grunn kan kreve for å kunne vurdere din rett til 
erstatning. 

Utbetaling skjer til Avida Finans for å erstatte din 
månedlige betaling for ditt forbrukslån. Du har ingen rett til 
å overdra eller på annen måte disponere over forsikringen 
eller den erstatning som ytes.  

8.3 Ny erstatningsperiode ved ufrivillig 
arbeidsledighet (fornyet kvalifisering) 

Hvis du har fått erstatning for arbeidsledighet tidligere og 
går tilbake i arbeid kan du kvalifisere deg og få rett til 
erstatning for en ny periode om du har fast ansettelse i 
minst 17 timer per uke i 180 dager. Deretter kan erstatning 
ytes dersom du rammes av ufrivillig arbeidsledighet som 
følge av arbeidsmangel. 

Erstatning ytes for de dagene du er helt arbeidsledig. Hvis 
du i løpet av arbeidsledigheten gis mulighet til å arbeide 
avbrytes erstatningsperioden dersom avbruddet varer i 
mer enn 30 dager. Forsikringen tillater deg å gå tilbake i 
arbeid en (1) gang per skadetilfelle. 

9. DEKNING VED ALVORLIG SYKDOM 

Forsikringen kan yte erstatning hvis du rammes av 
nedenfor nevnte alvorlige sykdommer (her angitte 
sykdommer benevnes som ”alvorlig sykdom”): 

- hjerteinfarkt, dvs. død av en del av hjertets 
muskulatur som følge av utilstrekkelig blodtilførsel på 
grunn av  
 en hendelse med typiske brystsmerter, og 
 nydannede elektrokardiografiske forandringer og  
 økning av hjerteenzymer. 

- slag (stroke), dvs. en forstyrrelse av hjernens 
funksjon som skyldes hjernens karforsyning og som 
fører til varig nevrologisk skade. 

- kreft, dvs. en ondartet nydannelse av vev forårsaket 
av ukontrollert vekst og spredning av unormale celler 
som har vekst i annet vev.  

9.1 Unntak og begrensninger ved alvorlig sykdom 

Forsikringen dekker ikke 

- alvorlig sykdom der symptomer opptrer innen 30 
dager fra det at du ble tilknyttet forsikringen; 

- alle typer av hudkreft (unntatt invasivt malignt 
melanom, dvs. ondartet svulst med invasiv vekst); 

- ikke invasiv kreft in situ, dvs. lokalt voksende 
kreftsvulst uten infiltrasjon eller spredning; 

- hjertesykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med 
ballongblokking eller utvidelse, angioplastikk eller 
andre lignende ikke-invasive prosedyrer, dvs. 
sykdom i hjertets kransarterier uten at det foreligger 
hjerteinfarkt. 

Se også de generelle unntakene under punkt 12. 

9.2 Regler for forsikringsutbetaling ved alvorlig 
sykdom 

Forsikringen yter erstatning med et engangsbeløp på  
50 000 NOK. Erstatningen utbetales direkte til den 
forsikredes konto. Erstatning for alvorlig sykdom betales 
ikke til Avida Finans som oppgjør for kredittavtalen. 

For at forsikringsselskapet skal kunne yte erstatning på 
grunn av alvorlig sykdom må du fremlegge legeerklæring 
til forsikringsselskapet som viser at du er diagnostisert eller 

har blitt behandlet for alvorlig sykdom. Du må også gi 
forsikringsselskapet øvrig dokumentasjon og opplysninger 
som forsikringsselskapet på skjellig grunn kan kreve for å 
kunne vurdere din rett til erstatning. 

Du kan også ha rett til erstatning for sykemelding i henhold 
til disse forsikringsvilkårene i tillegg til erstatningen for 
alvorlig sykdom. 

Erstatning for alvorlig sykdom etter dette avsnittet kan kun 
søkes ved én (1) anledning og må kun gjelde én (1) 
alvorlig sykdom i løpet av den tiden du har denne 
forsikringen. Hvis du får ytterligere en alvorlig sykdom kan 
du dog ha rett til erstatning for sykemelding i henhold til 
disse forsikringsvilkårene. 

10. DEKNING VED DØDSFALL  

Forsikringen kan yte erstatning ved dødsfall som følge av 
sykdom eller ulykke. 

10.1 Unntak og begrensninger ved dødsfall 

Forsikringen dekker ikke dødsfall som skyldes 

- selvmord begått innen tolv måneder fra forsikringens 
startdato; 

- dødsfall som følge av misbruk av alkohol eller  
narkotika. 

10.2 Regler for erstatning ved dødsfall 

Forsikringen dekker et beløp som tilsvarer gjenstående 
gjeld på kredittavtalen opptil 350 000 NOK ved tidspunktet 
for dødsfallet.  

Utbetaling skjer til Avida Finans for å slette din 
gjenstående gjeld på skadedato opp til ovennevnte 
maks.beløp. Du har ingen rett til å overdra eller på annen 
måte disponere over forsikringen eller utbetalingen av 
erstatningen. 

For at forsikringsselskapet skal kunne yte erstatning ved 
dødsfall må forsikringsselskapet motta kopi av dødsattest. 
Representanter for dødsboet må også gi 
forsikringsselskapet øvrige dokumenter og opplysninger 
som er nødvendig for å kunne vurdere retten til erstatning. 

11. SKADEBEHANDLING  

Crawford & Company (Norway) AS, org.nr. 957 296 181, 
utfører skadeoppgjør på vegne av og etter instruks fra 
forsikringsselskapet. 

Crawford & Company (Norway) AS 
Postboks 133 
1300 Sandvika 

Skademeldingsskjema: 
www.avidafinance.com/no/betalingsforsikring/ 

12. GENERELLE UNNTAK I FORSIKRINGEN 

12.1 Forsikringen yter ingen erstatning ved sykemelding, 
sykehusinnleggelse, ufrivillig arbeidsledighet, alvorlig 
sykdom eller dødsfall som direkte eller indirekte har 
forbindelse med: 

- misbruk av alkohol, narkotiske stoffer og søvn- eller 
legemidler 

- krig, krigslignende hendelse, borgerkrig, revolusjon, 
terroristangrep eller opprør  

- kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke 
er medisinsk nødvendig 



- atomkjerneprosess, f.eks. kjernespalting, 
kjernesammensmelting eller radioaktiv oppløsning 

Hvis du forsettlig eller av uaktsomhet har gitt uriktige eller 
ufullstendige opplysninger av betydning for forsikringen er 
forsikringsselskapet ansvarsfri. 

13. FORHOLDET MELLOM ULIKE DEKNINGER  

Forsikringen dekker ikke ufrivillig arbeidsledighet og 
sykemelding samtidig.  

14. HVA SKJER VED ENDRING AV DIN KREDITT- 
AVTALE 

Hvis du endrer din forsikrede kredittavtale og ønsker at det 
nye beløpet skal omfattes av forsikringen, må 
tegningsvilkårene i punkt 3 være oppfylt ved tidspunktet for 
søknaden om den utvidede kredittavtalen. Hvis 
forsikringen blir innvilget får den en ny startdato med nye 
kvalifiseringsperioder. Merk at om du ved tidspunktet for 
søknaden om en utvidet kredittavtale ikke oppfyller 
kravene i henhold til disse forsikringsvilkårene, vil det 
utvidede lånebeløpet ikke være dekket av forsikringen. 

15. BETALING AV PREMIE 

Forsikringen faktureres sammen med månedsbetalingen. 
Forsikringspremiens størrelse går frem av fakturaen. 

Forfalt premie må være betalt før forsikringen kan 
benyttes. Premie må også betales i perioder hvor 
forsikringsselskapet utbetaler erstatning i henhold til denne 
forsikringsavtalen. Er premie ikke betalt rettidig har 
forsikringsselskapet rett til å si opp forsikringen i henhold til 
bestemmelsene i FAL. 

16. FORSIKRINGSPERIODE OG AUTOMATISK  
OPPHØR 

Hvis forsikringen opphører, finnes ingen rett til fortsatt 
forsikring. 

Forsikringen opphører automatisk når den første av 
følgende omstendigheter inntrer: 

- forsikringsdekning for arbeidsledighet, sykemelding 
og alvorlig sykdom opphører automatisk den siste 
dagen i den måneden du blir 65 år og dekningen for 
dødsfall som følge av sykdom eller ulykke og 
dermed forsikringsavtalen opphører den siste dagen 
i den måneden du fyller 70 år; 

- ved dødsfall; 
- den dato den kollektive forsikringsavtalen mellom 

Avida Finans og forsikringsselskapet opphører; eller 
- den dato forsikret medlem opphører å være medlem 

(f.eks. når kredittavtalen har opphørt på grunn av 
oppsigelse eller av annen årsak). 

All forsikringsdekning unntatt dødsfall opphører dersom du 
har gått i noen form av pensjon, mottar livrente eller 
tilsvarer permanent erstatning. 

17. FORSIKREDES OPPSIGELSESRETT 

Du kan når som helst si opp forsikringen ved å sende en 
skriftlig melding til Avida Finans. Du må ved oppsigelse 
betale premien frem til neste premieforfall, og forsikringen 
gjelder frem til dette tidspunktet. Vil du benytte angreretten 
for denne forsikringen, må du henvende deg til Avida 
Finans innen 30 dager fra forsikringens startdato. 

Oppsigelsen gjelder fra forsikringens startdato. Eventuell 
betalt premie tilbakebetales. 

18. OPPSIGELSE FRA GRUPPENS SIDE 

Hvis Avida Finans sier opp den kollektive 
forsikringsavtalen som ligger til grunn for denne forsikring 
opphører forsikringsdekningen for samtlige forsikrede ved 
det tidspunkt som angis i oppsigelsen, dog tidligst 1 måned 
etter at oppsigelsen kom til forsikringsselskapet. Når slik 
oppsigelse er mottatt gir forsikringsselskapet beskjed om 
oppsigelsen via Avida Finans til de forsikrede. 

19. FORSIKRINGSSELSKAPETS OPPSIGELSESRETT 

Forsikringsselskapet kan si opp forsikringen i 
forsikringsperioden i henhold til reglene i FAL. 

Ved uteblitt premiebetaling har forsikringsselskapet rett til 
å si opp forsikringen, som da opphører å gjelde 14 dager 
etter at den skriftlige oppsigelsen er sendt til deg. Hvis 
premien blir betalt i løpet av disse 14 dagene, gjelder 
forsikringen fra startdato. Hvis du betaler premien senere 
enn 14 dager etter at oppsigelsen ble sendt, anses du å ha 
begjært ny forsikring f.o.m. dagen etter at premien ble 
betalt. 

19.1 Endring av vilkår 

Forsikringsselskapet forbeholder seg rett til å endre 
forsikringsvilkårene. Forsikringstakeren vil gi forsikrede 1 
måneds skriftlig varsel om slik endring, som vil få virkning 
fra første forfall etter utløpet av varslingstiden. 

20. GENERELLE VILKÅR 

20.1 Angrerett ved fjernkjøp 

Du har 30 dagers angrerett for denne forsikringen. 
Angreretten begynner å løpe fra den dagen du mottar 
forsikringsbeviset og varer i 30 dager. Ta kontakt med 
Avida Finans for å benytte angreretten. Forsikringen blir da 
sagt opp fra startdato. Er premie betalt, vil innbetalingen bli 
tilbakebetalt. 

20.2 Plikt til å melde skade 

Etter inntruffet forsikringshendelse skal skademelding 
straks sendes på særskilt skademeldingsskjema til 
forsikringsselskapets skadebehandler (se punkt 11). 
Sendes skademelding senere enn umiddelbart etter 
kjennskap til hendelsen og forsikringsselskapet lider skade 
av at det har gått lengre tid fra skadehendelsen enn 
nødvendig, kan forsikringserstatningen avkortes til det som 
vurderes rimelig med hensyn til omstendighetene. 
Avkortning skjer ikke om forsikredes forsømmelse har vært 
liten. 

Dersom kravet ikke er meldt innen 1 år mister medlemmet 
retten til erstatning. 

20.3 Følger av svik og forsømt opplysningsplikt 

Dersom forsikrede gjør seg skyldig i svik mot 
forsikringsselskapet, mister forsikrede ethvert krav mot 
forsikringsselskapet i anledning samme hendelse, jf. FAL § 
13-2, 1. ledd. Dersom forsikrede ellers har forsømt sin 
opplysningsplikt, og det bare er lite å legge vedkommende 
til last, kan forsikringsselskapets ansvar settes ned eller 
falle helt bort, jf. FAL § 13-1, 2. ledd. 

20.4 Kravbegrensning  



Hvis forsikrede ikke har reist sak eller krevd 
domstolsbehandling innen 6 måneder fra den dag 
forsikringsselskapet informerte forsikrede skriftlig om 
avslag på forsikringskravet, er kravet foreldet, jfr. FAL §§ 
18-5 og 20-1. 

Krav blir også foreldet etter 3 år fra forsikrede ble kjent 
med at forsikrede har krav mot forsikringsselskapet, jfr. 
bestemmelsene i FAL § 18-6. 

 
20.5 Dobbeltforsikring 

Forsikringen gjelder ikke for kostnad eller skadeserstatning 
som allerede er oppgjort av et forsikringsselskap. Hvert 
forsikringsselskap har dog ansvar overfor forsikrede som 
om vedkommende forsikringsselskap alene har ansvaret 
for skaden. Forsikringsselskapet har regressrett, og 
ansvarsbeløpet skal fordeles mellom forsikringsselskapene 
etter forholdet mellom de enkelte forsikringsbeløpene. 

20.6 Lovvalg 

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres 
av norske domstoler. 

20.7 Klageadgang 

Hvis du er misfornøyd med vurderingen av et 
erstatningskrav, har du mulighet til å klage på avgjørelsen. 
Du kan henvende deg til: 

a) Skadebehandler: Hvis du skriver til skadebehandler, 
bruk adressen som er oppgitt under punkt 11.  

b) Forsikringsselskapet: Skriv til forsikringsselskapets 
representant i Norden. Bruk adressen som er oppgitt 
under punkt 20.8. Forsikringsselskapets skadeutvalg 
kommer da til å overprøve din rett til erstatning på 
nytt. Beskjed som gjelder omprøvingen, vil bli sendt 
skriftlig innen to uker etter at meldingen er mottatt. 

c) Finansklagenemnda: Du kan også henvende deg til 
Finansklagenemnda for å få prøvd 
forsikringsrettslige spørsmål. Klagebehandling i 
nemnda er kostnadsfri og deres uttalelse anses som 
rådgivende. Les mer på: www.finkn.no, adresse: 
Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 
60. 

d) Forliksrådet/tingrett: Slik som ved andre tvister kan 
du henvende deg til en vanlig domstol. Adresseliste 
og kontaktinformasjon for nærmeste forliksråd i din 
kommune finner du bl.a. på www.forliksraadet.no. 

20.8 Omprøving av skadesaker 

Dersom du ikke er fornøyd med saksbehandlingen av en 
skadesak kan du først ta kontakt med skadebehandler: 

Crawford & Company (Norway) AS 
Postboks 133 
1300 Sandvika 

Skademeldingsskjema: 
www.avidafinance.com/no/betalingsforsikring/ 

Er du fortsatt ikke fornøyd med et vedtak i forbindelse med 
en skade, kan vedtaket overprøves av 
forsikringsselskapet, ved at den forsikrede skriftlig tar 
kontakt med AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 
Stockholm, alternativt via e-post, 
infonordic@amtrustgroup.com. 

20.9 Skatt 

Periodiske/månedlige ytelser kan anses (delvis) å erstatte 
løpende skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-10, og 
forsikrede plikter derfor å innberette eventuelle utbetalte 
ytelser til skattemyndighetene. 

 

20.10 Transaksjoner i strid med gjeldende  
sanksjonsforskrifter 

Forsikringsselskapet svarer ikke for skadeutbetalinger som 
strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller 
Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer 
vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med 
europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en 
skadeutbetaling ikke når mottakeren på grunn av 
sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC 
anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til 
forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at 
forsikringstakeren, forsikret objekt eller forsikrede er utsatt 
for sanksjoner eller embargoer har forsikringsselskapet rett 
til å si opp forsikringen. 

20.11 Personopplysninger 

De personopplysninger som gis til forsikringsselskapet 
eller vedkommendes generalagent AmTrust Nordic AB, blir 
behandlet i samsvar med gjeldende lov om personvern og 
selskapets retningslinjer. AmTrust er 
personopplysningsansvarlig for sin behandling av dine 
personopplysninger, og informasjon om hvordan 
personopplysninger behandles i AmTrust er tilgjengelige 
på www.amtrustnordic.se. 

21. DEFINISJONER 

Arbeidsdyktig 
Med fullt arbeidsdyktig menes at du kan utføre en 100 % 
stilling uten innskrenkning. Det betyr at du ikke kan ha en 
helsetilstand som er til hinder for å kunne jobbe i en 100 % 
stilling selv om ditt vanlige arbeid er en deltidsstilling. 

FAL 
Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69. 

Fornyet kvalifisering 
Tid etter avsluttet skade og det antall dager frem i tid du 
ikke har rett til å få erstatning dersom ytterligere skade 
inntreffer. 
 
Forsikringsselskap  
AmTrust International Underwriters DAC (se punkt 1). 

Forsikrede  
Forsikret medlem som har inngått avtale om kollektiv 
forsikring med forsikringsselskapet, dvs. avtale om denne 
forsikringen, og oppfyller kravene for å tegne forsikringen i 
henhold til punkt 3. 

Forsikringstaker 
Avida Finans AB, org.nr. 556230-9004, gjennom Avida 
Finans AB NUF, org.nr. 990 728 488, Munkedamsveien 
45, 0250 Oslo 

Forsikringsavtale 
Den kollektive forsikringsavtale som ligger til grunn for 
denne forsikringen og som er inngått mellom 
forsikringsselskapet og forsikringstaker. 

 
 
 



Forsikret medlem 
Privatperson som har inngått en kredittavtale med Avida 
Finans og som oppfyller tegningskravene for denne 
forsikringen. 

Karenstid 
Tidsperiode fra skadedato da forsikringen ikke gir 
erstatning. Karenstiden for denne forsikringen fremgår av 
tabellen under punkt 5 samt under hvert enkelt forhold i 
disse vilkårene. 

 

Kvalifiseringsperiode 
Tid fra forsikringens startdato og antallet dager frem i tid 
som du ikke har rett til erstatning fra forsikringen for. 
Kvalifiseringsperioden for denne forsikringen går frem av 
tabellen under punkt 5 samt under hvert enkelt forhold i 
disse vilkårene. 

Kredittavtale 
Den forsikredes avtale om lån gjennom Avida Finans som 
forsikringsdekningen er knyttet til. 

Låntaker 
Fysisk person med avtale om lån hos Avida Finans. 

Månedsbetaling 
Det beløp som du skal betale hver måned i henhold til 
låneavtalen inkludert renter, avdrag og 
administrasjonsgebyr. Eventuelle forsinkelsesrenter inngår 
ikke i månedsbetalingen. 

Selvstendig næringsdrivende  
En person, som uten å være registrert som arbeidstaker i 
heltidsarbeid;  

a) driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge 
og betaler sin forskuddsskatt av sin arbeidsinntekt 
og/eller folketrygdavgift etter høy sats av denne etter 
Folketrygdlovens § 23-3 

b) utøver sitt daglige virke som 1. dagmamma, 2. 
jordbruker/bonde, 3. fisker  

c)       er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap, 
          eller utøver kontroll over et foretak.

Skadedato 

- Ved sykemelding – din første sykmeldingsdag i 
henhold til legeerklæringen. 

- Ved sykehusinnleggelse – den første dagen du er 
innlagt på sykehus. 

- Ved ufrivillig arbeidsledighet – din første 
arbeidsledige dag. Dog teller dagen da du fikk 
kjennskap til oppsigelse/varsel som skadedato 
dersom du fikk kjennskap til oppsigelse/varsel før 
første arbeidsledige dag. 

- Ved diagnose av alvorlig sykdom – dato for første 
diagnose (utbetaling blir imidlertid gjort etter etablert 
diagnose). 

- Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke– den 
dagen dødsfallet inntreffer. 

Utestående gjeld  
Det beløp som utgjør forsikredes aktuelle gjeld. Ved 
dødsfall som følge av sykdom eller ulykke er utestående 
gjeld den gjenværende gjeld som belaster kredittavtalen 
på tidspunktet for dødsfallet. 

.



 

 


