
Riv/Skriv ut og ta vare på disse sidene. 
De utgjør forsikringsbeviset for 2022

Forsikringsbevis
2022

for medlemmer og tilknyttede ektefeller/samboere 
som omfattes av Medlemsforsikringen til

Norske Meierifolks Landsforening

Avtalenr. 2155090 og 5075532
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NMLs Medlemsforsikring
- Dødsrisiko (Gruppelivsforsikring)

Forsikringssum – medlems dødsfall
Ved medlems dødsfall i forsikringstiden utgjør 
forsikringssummen 325 000 kroner
- Forsikringssummen avtrappes med 5 % årlig fra fylte

51 år til og med fylte 60 år. Deretter står forsikrings-
summen fast, 162 500 kroner, frem til forsikringen
opphører ved fylte 67 år.

Forsikringssum – ektefelleforsikring
Ved ektefelle/samboers dødsfall i forsikringstiden 
utgjør forsikringssummen 200 000 kroner
- Forsikringssummen avtrappes med 5 % årlig fra fylte

51 år til og med fylte 60 år. Deretter står forsikrings-
summen fast, 100 000 kroner, frem til forsikringen
opphører.

- Avtrappingen av forsikringssummen følger
medlemmets alder.

Hvem er berettiget til forsikringssummen 
ved dødsfall
Ved erstatningsutbetaling som følge av medlemmets
dødsfall gjelder følgende begunstigelsesrekkefølge:
- Ektefelle/samboer, subsidiært arvingene etter lov

eller testament. Se Lov om forsikringsavtaler § 15-1.
- Har medlemmet under denne forsikringen oppnevnt

begunstiget i testament eller oppnevnt særskilt
begunstigelse i avtalen, bortfaller ovennevnte punkt
for vedkommende.

Ved erstatningsutbetaling som følge av 
ektefelle/samboers dødsfall tilfaller erstatningen 
medlemmet.

For forsikringen gjelder
- Forsikringsvilkår fra Tryg:

- Gruppeliv – Vilkår BHGPG710
- Dødsrisikoforsikring hovedforsikret –
Vilkår BHGPG711
- Ektefelle/partner/samboerforsikring –
Vilkår BHGPG713

- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL)
- Det øvrige lovverket

NMLs Medlemsforsikring
- Ulykkesforsikring

Forsikringssum - medlem og ektefelle/samboer
1 000 000 kroner ved 100 % varig medisinsk invaliditet

Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales
hele forsikringssummen. For delvis invaliditet utbetales
en tilsvarende mindre del.

I tillegg dekkes
Behandlingsutgifter etter ulykkesskade
- inntil 50 000 kroner
Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig
medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den
dagen ulykken inntraff. Utgifter som erstattes av det
offentlige eller fra annet hold trekkes fra i oppgjøret.
Utdrag av hva forsikringen ikke dekker fremkommer på
side 4. For fullstendig unntaksliste vises til komplette
forsikringsvilkår.

Hvem er berettiget til forsikringssummen
Erstatningen ved et forsikringstilfelle tilfaller den 
forsikrede.

Definisjoner
Varig medisinsk invaliditet
Med medisinsk invaliditet menes fysisk og/eller psykisk
funksjonsnedsettelse. Ved fastsettelse av medisinsk
invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller 
individuelle anlegg/forhold.

Ulykkesskade
Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket
av en plutselig, ytre begivenhet – ulykkestilfelle – som
inntreffer i forsikringstiden.
Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkes-
skade med mindre det samtidig er oppstått en fysisk
skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig 
invaliditet.

For forsikringen gjelder
- Forsikringsvilkår for Kollektiv ulykkesforsikring

fra Tryg
- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL)
- Det øvrige lovverket
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DØDSRISIKOFORSIKRING
Tryg Forsikring - Gruppelivsforsikring 
Vilkår BHGPG710 av 1.12.2013, BHGPG711 
av 1.2.2015, BHGPG713 av 1.8.2006

UTBETALING AV FORSIKRINGSSUM
Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i
forsikringstiden.

Ved forsikredes død må det straks sendes melding til
NML. Følgende dokumentasjon skal medfølge:
- Skifte- / uskifteattest.
- Kontonummer for arvinger.

Så snart dødsfallspapirene er godkjent av Tryg, blir
forsikringssummen utbetalt til rette vedkommende.
Opplysningsplikten ved erstatningsoppgjør reguleres av
FAL § 18-1.

BEGRENSNINGER I TRYGS ERSTATNINGSPLIKT
1. Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv,

gjelder forsikringen bare dersom det er gått mer
enn 1 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe,
eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten
tanke på selvmordet.

2. Tryg svarer ikke for tap eller skade og økning i tap
eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket
av eller i sammenheng med:
2.1. Atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling,
kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall.
2.2. Radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig
egenskap ved kjerneladede sprenglegemer.
2.3. Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller
lignende forstyrrelser av den offentlige orden.
2.4. Jordskjelv eller vulkansk utbrudd.

RETT TIL FORTSETTELSESFORSIKRING
Når forsikringen opphører av annen grunn enn oppnådd
alder, har det enkelte medlem og ektefelle/samboer rett
til å fortsette forsikringsforholdet med individuell
premieberegning uten å avgi nye helseopplysninger.
For tegning av fortsettelsesforsikring gjelder:
- forsikringen kan ikke ha høyere forsikringssum
eller ha lengre forsikringstid enn det som var
fastsatt for vedkommende i gruppelivsforsikringen

- skriftlig melding om at vedkommende vil bruke
denne rett må være kommet inn til selskapet
innen 6 måneder fra den dag selskapets ansvar
falt bort

ULYKKESFORSIKRING
Tryg Forsikring - Kollektiv Ulykkesforsikring
Vilkår BBPPK100 av 1.12.2015. 
Avløser vilkår av 1.12.2013.

FORSIKRINGEN OMFATTER
1. Ulykkesskade som rammer forsikrede
2. Utgifter til medisinsk behandling

FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE ULYKKESSKADE:
- som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig

tilstand
- som skyldes medisinsk behandling o.l. - eller ved

inntagning av medikamenter, med mindre dette har
sammenheng med behandling av ulykkesskade som
selskapet svarer for

- som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende
eller narkotiske midler

- som skyldes påvirkning av lys eller temperatur med
mindre den forsikrede var utsatt for påvirkningen som
følge av ulykkesskade som selskapet svarer for, eller
påvirkningen skyldes nødsituasjon som den forsikrede
ufrivillig var kommet i

- som skyldes forgiftning forårsaket av mat, drikke eller
nytelsesmiddel

- som skyldes deltagelse i slagsmål
- oppstått under deltagelse i forbrytelse
- Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke ulykkes-

skade inntruffet under yrkesdykking -metningsdykking,
dypdykking, luftdykking, svømmedykking

- under deltagelse i dykking uten gyldig internasjonalt
sportsdykkersertifikat (PADI, CMAS, NAI) for den
aktuelle dybden

- under deltagelse i yrkesdykking
- som følge av basehopping eller flygning med mikrolette

og ultralette fly
- under deltagelse i strikkhopping
- under opphold i høyder over 4000 meter og

ekspedisjoner
- under deltagelse i boksing, bryting, judo, karate og

annen kamp- og selvforsvarssport
- utøvelse av motoridrett med bil, motorsykkel,

snøscooter og båt
- utøvelse av profesjonell idrett

Idrett regnes som profesjonell hvis den utøves mot
inntekt eller sponsormidler på 1G eller mer per år 
(G = grunnbeløpet i folketrygden)

For komplett unntaksliste – se vilkår BBPPK100 av 1.12.2015

Forsettlig og grovt uaktsomme handlinger
Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Tryg ikke ansvarlig. Har den forsikrede ved grov uaktsomhet 
fremkalt forsikringstilfellet, kan Trygs ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme 
handlinger gjelder likevel ikke hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå 
rekkevidden av sin handling.  Se forsikringsavtaleloven paragrafene 13-8 og 13-9.

Informasjonene her er forkortet i forhold til gjeldende vilkår. 
Fullstendige vilkår får du ved henvendelse til Tryg Partnerservice telefon 55 17 17 70.


