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Viktig å være klar over ved personforsikring gjennom NHO Forsikring

Det er bedriftens ansvar å tilby fortsettelsesforsikring 

Når en kollektiv livsforsikring opphører av annen årsak enn nådd alder eller forsikringssum 

reduseres vesentlig, har den ansatte rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell 

premie uten å avgi nye helseopplysninger, med inntil de forsikringssummer som var 

gjeldende for vedkommende i forsikringsavtalen, jf. Forsikringsavtaleloven § 19-7 og 

vilkårenes punkt 12.3. 

Fordelen med å benytte seg av en slik rettighet er at den ansatte slipper å legge frem ny 

helseattest, noe som kan ha stor betydning dersom vedkommende har et helseproblem. 

Retten til å fortsette forsikringsforholdet individuelt uten nye helseattest gjelder i 6 

måneder etter at forsikringen opphørte eller forsikringssummen ble vesentlig redusert for 

den ansatte.   

Den ansatte må selv kontakte Tryg for å motta tilbud om fortsettelsesforsikring ved å fylle

ut og sende inn vedlagt skjema.

Det er viktig å bemerke at vedkommende ikke har forsikringsdekning før tilbud om 

fortsettelsesforsikring er akseptert skriftlig fra den ansatte. 

Det er bedriftens ansvar å gi informasjon om retten til fortsettelsesforsikring* til ansatte 

ved opphør av forsikringsavtalen, ved reduksjon av forsikringsomfang eller ved avsluttet 

arbeidsforhold. Skjema følger vedlagt.  



Begunstigelse ved dødsfall 

Dersom den ansatte ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre enn rekkefølgen under, 

har den ansatte muligheten for å oppnevne individuell begunstiget, ref. vedlagt skjema. 

Skjema fylles ut av den ansatte og sendes til NHO Forsikring. Ved undertegnelsen av 

akseptskjema er følgende begunstigelse avtalt: 

1. Forsikringssummen utbetales til ektefellen, eller registrert partner i henhold til lov om

registrert partnerskap av 30. April 1993.

2. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle eller registrert partner, utbetales forsikringssummen

til samboer.

3. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle, registrert partner eller samboer, utbetales

forsikringssummen til livsarvingene.

4. Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle, registrert partner, samboer eller livsarving, utbetales

forsikringssummen til den forsikredes øvrige arvinger etter lov eller testament.

Disse personene er oppnevnt som begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt. 

Ved endringer eller spørsmål, ta kontakt med oss på: 

Telefon: +47 23 08 85 30 

Email: post@nhoforsikring.no 

Åpningstider: 

Mandag til fredag 09:00 – 17:00 

Adresse:  
NHO FORSIKRING, Postboks 324, 1326 Lysaker 

*Dersom forsikringstakeren unnlater å informere arbeidstaker om denne rettighet, kan arbeidstakeren ha krav på erstatning
om forsikringstilfelle oppstår. Dersom dette skjer, vil selskapet kreve eventuell utbetaling erstattet av forsikringstaker, jf.
forsikringsvilkårenes punkt 9.3.

mailto:post@nhoforsikring.no


RETT TIL Å TEGNE INDIVIDUELL FORSIKRING 
(FORTSETTELSESFORSIKRING) UTEN HELSEPRØVING 

Du mottar dette tilbudet om fortsettelsesforsikring fordi: 
- ditt ansettelsesforhold hos oss opphører, eller
- fordi vi har sagt opp den kollektive avtalen om Gruppelivsforsikring som var tegnet til fordel for

våre ansatte, og som du var omfattet av, eller
- vi har valgt å redusere forsikringssummen/fjerne en forsikringsdekning, og du kan tegne

fortsettelsesforsikring på differansen

Informasjon om dine forsikringsdekninger i gruppelivsforsikringen finner du i forsikringsbeviset. 

Forsikringen er gyldig i 2 måneder etter sluttdato/opphørsdato/endringsdato. Etter dette tidspunkt er du 
ikke lenger forsikret. I forbindelse med forsikringens opphør vil vi informere deg om at du i henhold til 
lov om forsikringsavtaler har rett til å tegne en individuell forsikring (fortsettelsesforsikring) uten å gi nye 
helseopplysninger. 

For tegning av fortsettelsesforsikring gjelder følgende regler: 
• Forsikringen kan tegnes med den forsikringssum som var fastsatt for deg i

gruppelivsforsikringen, evt. kan lavere forsikringssum velges.
• Det er Trygs premie for individuell forsikring som til enhver tid er gjeldende, og vil bli regulert

hvert år med økende alder og G samt andre premieregulerende forhold avhengig av
risikoresultatet.

• Fristen for å tegne fortsettelsesforsikring er senest 6 måneder fra det tidspunkt selskapets
ansvar opphørte (dvs regnes fra 2 måneder etter sluttdato)

Ønsker du tilbud om fortsettelsesforsikring må du underrette Tryg snarest, og det gjør du ved å fylle ut 
og sende inn nedenstående slipp. Har du spørsmål vedr. ovennevnte kontakt Tryg Forsikring v/Cato 
Axelsen på tlf nr 55 17 15 58 eller Gruppelivsavdelingen gruppenr. 55 17 15 16.  

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmanavn Signatur Dato 

Sendes til: Tryg Forsikring
Postboks 7070 
Gruppeliv Post 4C6 
5020 BERGEN
eller mail: direkteendring@tryg.no 
Etter uttredelse/opphør/endring av gruppelivsforsikring jeg var omfattet av, er jeg interessert i tilbud 
på individuell livsforsikring. Avtalenr. 6592260 NHO.

Navn: 

Fødselsnr (11 siffer): 

Adresse: Postnr. Sted: 

Epost adresse: Sluttdato: Årslønn v/sluttdato: 

Bedriftens navn: Telefon mobil: 

Dato: Sted: Signatur: 

Vi gjør oppmerksom på at opplysningene i svarslippen vil bli registrert i vårt interne kundesystem. De 
registrerte opplysninger vil bli behandlet konfidensielt for å ivareta deg som kunde. 



Erklæring om begunstigelse - gruppelivsforsikring
Gruppelivsforsikring - Avtalenummer:

Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 sifre)

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

Jeg ønsker å fravike standardbegunstigelsen i gruppelivsforsikringen jeg er medlem av

Begunstigelse i samsvar med ovenstående gjelder fra (dato)
og inntil den skriftlig blir trukket tilbake eller endret.

Dato:

Forsikringssummen skal ved min død utbetales til følgende person/-er

Hvem ønsker du å begunstige (navn) Fødselsnummer (11 sifre)
Prosentdel av 

forsikringssum

Dersom gruppelivsforsikring er samordnet med yrkesskadeforsikringen gjelder følgende:
Ved død som skyldes yrkesskade/yrkessykdom tilfaller alltid den lovbestemte delen av erstatningen (15G* ved
alder til og med 46 år) gjenlevende ektefelle/samboer. Denne del av erstatningen kan ikke begunstiges andre.
Dersom man ikke etterlater seg ektefelle/samboer utbetales hele forsikringssummen til den som er begunstiget, 
Jmf. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 189 §13 med tilhørende Forskrift av 21. desember 1990 nr 1027.

G* - grunnbeløpet i folketrygden

Dato: Underskrift:

Skjemaet returneres til Nho Forsikring, Postboks 324, 1326  LYSAKER
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