Forkjøpsinformasjon om Gruppelivsforsikring
Gjelder fra 2022-03-21

Om forkjøpsinformasjonen
Du har rett til å få denne informasjonen før du
kjøper en livsforsikring fra oss. Formålet med
denne informasjonen er å gi deg en oversiktlig
beskrivelse av forsikringen. For å få fullstendig
informasjon om omfanget av forsikringen,
unntak og begrensninger etc., anbefaler vi deg å
sette deg inn i de fullstendige vilkårene, som du
finner på www.advisa.no/trygghetsforsikring.
Denne forkjøpsinformajsonen gjelder for frivillig
gruppeforsikring som er tegnet med bakgrunn i
en gruppeavtale mellom Evident Life Försäkring
AB, organisasjonsnummer 559203-7708,
heretter kalt ”Evident” og Sambla Group AB,
organisasjonsnummer 556974-8378, heretter
kalt ”Sambla Group”. Sambla Group har tillatelse
til å formidle forsikringer via varemerket Advisa.
Evident, som er et svensk forsikringsselskap, er
forsikringsgiver. Evident bedriver forsikringsvirksomhet og står under den svenske Finansinspektionens tilsyn. Vår adresse og andre
kontaktopplysninger finner du nederst i dette
dokumentet.
Sambla Group er forsikringsformidler og
distribuerer denne gruppeforsikringen på vegne
av Evident og er etter norsk lov å anse som en
forsikringsagent. Sambla Group, står, som
svensk forsikringsformidler, også under den
svenske Finansinspektionens tilsyn. Sambla
Group er grupperepresentant og formidler
gruppeforsikringen på vegne av Evident via sitt
varemerke Advisa og nettstedet www.advisa.no.
Sambla Group er den som yter rådgivning
innenfor loven om forsikringsdistribusjon og
også den som mottar kompensasjon for
distribusjonen. Du kan finne mer informasjon
om Sambla Group i særskilt forkjøpsinformasjon som er gitt av Sambla Group.
Der vi benytter ordene ”vi”, ”oss” og ”vår i teksten
under er det Evident eller Sambla Group det
siktes til. Nå det er viktig å vite hvem vi mener
skriver vi ”Evident” eller ”Sambla Group”.
Den som inngår avtale om forsikring med
Evident kalles forsikringstaker. Den person hvis
dødsfall gir rett til erstatning kalles den forsikrede. For denne forsikringen er det vanligste at
forsikringstaker og den forsikrede er samme

person. Når vi benytter ordene ”du”, ”din” og
”deg” i teksten under, mener vi deg som er både
forsikringstaker og den forsikrede. Når det er
viktig å skille mellom forsikringstaker og forsikrede, skriver vi ”forsikringstaker” eller ”forsikrede".
For denne forsikringen gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. Juni 1989 nr. 69 (FAL) og det øvrige
lovverk.

Hvem kan være forsikret?
For å kunne tegne denne forsikringen kreves det
at du er gruppemedlem i henhold til gruppeavtalen mellom Sambla Group og Evident. Dette
innebærer at du, på tidspunktet for forsikringssøknaden, må oppfyle samtlige føgende krav;
•

Du har fylt 18 men ikke 64 år

•

Du folkeregistrert og har fast bosted i Norge

•

Du er fullt arbeidsfør i henhold til vår definisjon, se
under, og fremlegger bekreftelse på dette

Fullt arbeidsfør: Du kan utføre ditt vanlige arbeid
uten begrensninger og mottar ikke sykepenger
fra arbeidsgiver eller ytelser fra NAV. Med ytelser
fra NAV menes: sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon etc.
Du som er gruppemedlem og som har fått
innvilget forsikringen for egen del kan også velge
og tegne forsikringen for din ektefelle, registrerte
parter eller samboer, om denne på søknadstidspunktet oppfyller ovennevnte krav.
(Medforsikret)
Dette innebærer at den som skal forsikres kan
være høyst 64 år, men om du allerede er
forsikret kan forsikringen gjelde frem til den siste
dagen i den måneden du
fyller 67 år.
For medforsikret ektefelle/samboer/registrert
partner er selskapet fri for ansvar hvis medforsikrede dør innen 2 år etter at vedkommende ble
tatt med i forsikringen, og dødsfallet skyldes
sykdom, lyte eller mén som medforsikrede
hadde ved opptaket og som det må antas at
vedkommende kjente til. Tilsvarende gjelder ved
forhøyelse av forsikringen for ektefelle/samboer/registrert partner.

Forsikringstakers rett til å angre seg
eller si opp forsikringen
Når du har kjøpt forsikringen hos oss har du rett
til å angre kjøpet innen 30 dager etter at avtalen
ble inngått. Du kan også når som helst si opp
forsikringen slik at den opphører umiddelbart,
eller ved et kommende månedsskifte.
Både om den som har kjøpt forsikringen velger å
utøve sin angrerett og om denne sier opp
forsikringen, har vi rett til å beholde, og kreve,
betaling for forsikringen for den tiden forsikringen har vært gyldig. Om forsikringen allerede
er betalt, har man rett til å få tilbake den del av
premien som gjelder tiden etter at forsikringen
har opphørt.

Det er viktig å fortelle alt, og ikke endre
informasjon til oss
Evident har rett til å selv, eller via Sambla Group,
si opp eller endre forsikringen dersom du har gitt
uriktige opplysninger.

Hvordan søker jeg om forsikringen, og
nå begynner den å gjelde?
Du søker om forsikringsdekningen via Sambla
Groups hjemmeside www.advisa.no eller per
telefon med en av av Sambla Groups
forsikringsrådgivere. Dersom du oppfyller kravene
for å kunne være forsikret vil forsikringen tre i kraft
når Sambla Group, på vegne av Evident, har
innvilget søknaden. Du kommer da til å motta et
forsikringsbevis.

Hvilken forsikringssum kan jeg velge
for min forsikring?
Du kan velge forsikringssum mellom NOK
100.000,- og 600.000,- for din forsikring.

Når utbetales erstatning, og hvem
mottar utbetalingen?
Denne forsikringen gir rett til erstatning ved
dødsfall. Dette betyd at om den forsikrede dør
mens forsikringen er i kraft, vil Evident utbetaling
forsikringssummen som fremgår av forsikringsbeviset.
Utbetalingen av forsikringssummen skjer til de
personer du har valgt, dine begunstigede. Du
kan velge hvem du ønsker at skal være dine
begunstigede, og det kan enten være en fysisk
person (et menneske) eller en juridisk person (en
bedrift, organisasjon e.l.) eller kanskje en kombinasjon. Du kan når som helst under forsikringens dekningsperiode endre begunstigede.
Hvis du ikke har valgt hvem som skal motta
forsikringssummen, utbetales erstatningen for

dødsfallsforsikring til ektefelle. Hvis du ikke er
gift, vil erstatningen utbetales til dem som er
dine arvinger etter arveloven.

Hva koster forsikringen og hvordan
betaler jeg for den?
Prisen for forsikringen (”premien”) beregnes normalt for ett år av gangen, og beregnes avhengig
av hvilken forsikringssum du ønsker at skal
utbetales ved dødsfall og Evidents til enhver tid
gjeldende antakelse om fremtidig dødelighet og
kostnader.
Du betaler for forsikringen hver måned via
AvtaleGiro om vi ikke har avtalt noe annet. Hele
premien må betales senest på forfallsdagen.

Hvor lenge gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder for ett år av gangen og
fornyes automatisk hvert år så lenge den ikke
sies opp. Dette begrenser ikke muligheten til å si
opp forsikringen med umiddelbar virkning. Automatisk fornyelse av avtalen gjelder imidlertid
kun dersom gruppeavtalen mellom Evident og
Sambla Group fremdeles er løpende. I forbindelse med at forsikringen fornyes kan endrede
forsikringsvilkår og annen premie forekomme.
Forsikringen kan i det lengste fornyes til å gjelde
frem til den siste dagen i den måneden du (den
forsikrede) fyller 67 år. Om gruppeavtalen
opphører kommer også forsikringsdekningen til å
opphøre.
Dersom den forsikrede trer ut av den gruppen
avtalen omfatter plikter Sambla Group å melde
vedkommende ut av gruppelivsforsikringen. For
den forsikrede opphører forsikringen 14 dager
etter at det er sendt skriftlig påminnelse fra
Sambla Group eller Evident. Dersom slik
påminnelse ikke er sendt opphører forsikringen 2
måneder etter at den forsikrede trådte ut av
gruppen.

Fortsettelsesforsikring
Ved uttredelse før nådd opphørsalder eller opphør av forsikringsdekningen har de forsikrede
hver for seg rett til å tegne en fortsettelsesforsikring uten å gi nye helseopplysninger. Fortsettelsesforsikringen gjelder med samme vilkår,
men med en annen prissetting.
Nærmere informasjon om fortsettelsesforsikring, herunder medforsikredes rett til å tegne
fortsettelsesforsikring når gruppemedlemmets
forsikring opphører, er beskrevet i Vilkår for
gruppelivsforsikring.

Hva skjer om jeg ikke betaler for
forsikringen i tide?
Om du ikke betaler forsikringen i tide, dvs. Senest på den forfallsdato som er oppgitt i fakturaen, har Sambla Group rett til å si opp
forsikringen på vegne av Evident. Sambla Group
vil da sende deg varsel om dette (oppsigelse).
Forsikringen opphører om du ikke betaler innen
14 dager etter varsel om oppsigelse.

•

Kriminell handling: Retten til erstatning gjelder
ikke hvis den forsikrede har dødd som følge av
eller i forbindelse med utførelse av eller
deltakelse eller medvirkning til forbrytelse.
Retten til erstatning gjelder heller ikke dødsfall
som har skjedd som følge av å begå eller delta i
terroraktiviteter, opptøyer, gjengoppgjør,
hooliganisme eller lignende voldelig aktivitet.

•

Krig: For dødsfall som inntreffer i forbindelse
med opphold i og utenfor Norge der krig eller
krigslignende uroligheter pågår, foreligger det
begrensninger i retten til erstatning. Du kan lese
mer om dette i forsikringsvilkåret.

•

Atomkjernereaksjon: Retten til erstatning
gjelder ikke dødsfall som oppstår som følge av
en kjernefysisk prosess, slik som kjernefisjon,
kjernefusjon eller radioaktivt avfall.

Skatteregler
Denne forsikringen er en kapitalforsikring. Dette
betyr at erstatningsutbetalingen er skattefri for
mottakeren på utbetalingstidspunktet. Utbetalingen kan eventuelt ha innvirkning for eventuell
formuesbeskatning.

Begrensninger – hvilke tilfeller dekker
ikke forsikringen?
Her gir vi en oversiktlig beskrives av tilfeller og
omstendigheter som forsikringen ikke gjelder
for. For mer detaljert informasjon ber vi om at
du også leser våre vilkår.
•

•

Opphold i annet land: Ved opphold innad i
Norden, gjelder forsikring akkurat som vanlig,
uavhengig av hvor lenge man har oppholdt seg i
landet. Ved opphold utenfor Norden gjelder
forsikringen kun i 12 måneder, før den ikke lenger
er i kraft. Dette betyr at om den forsikrede dør når
denne har hatt opphold utenfor Norden i et år
eller mer, så utbetales ingen erstatning.
Deltakelse i spesielt risikofylte aktiviteter:
Det utbetales ikke erstatning for forsikringen om
den forsikrede dør som følge av utøvelse
av for eksempel konkurranse eller organisert
trening med motorkjøretøy, fjellklatring, enkelte
dykkeaktiviteter, boksing og kampsport, off-pist
skikjøring, fallskjermhopping eller deltakelse i
ekspedisjoner. Forsikringen gjelder heller ikke
dersom man dør når man kjører bil uten bilbelte
eller under sykling eller kjøring med elektrisk
sparkesykkel uten hjelm eller lignende.

•

Risikofylte yrker: Det utbetales ikke erstatning
fra forsikringen om den forsikrede dør mens
denne jobber som f.eks. pilot eller tjenestegjørende ombord i en militær flytur eller
profesjonell testflygning. Forsikringen gjelder for
eksempel heller ikke for den som død under
arbeid som stuntmann, luftakrobat, privat livvakt
eller lignende. Dette unntaket gjelder ikke
arbeidstakere innen politi, rettshåndhevelse eller
sikkerhetsvakter, som dør under utøvelse av
yrket.

•

Selvmord: Retten til erstatning gjelder ikke hvis
den forsikrede begikk selvmord innen ett (1) år
etter at forsikringen trådte i kraft. Imidlertid, hvis
det må antas at den forsikrede tegnet
forsikringen uten å ha hensikt å begå selvmord,
gjelder fortsatt retten til erstatning.

Håndtering av personopplysninger
Evident er ansvarlig for all behandling av
personopplysningene som blir gitt eller som vi
samler inn om forsikrede, forsikringstakere og
mottakere (”registrerte”). Vi behandler bare
personopplysninger som er nødvendige for å
vurdere retten til forsikringsdekning eller
forsikringsutbetaling eller for på annen måte å
administrere og oppfylle forsikringsavtalen eller
forpliktelsene som Evident har som
forsikringsselskap.
Hvis du er forsikret eller forsikringstaker hos oss,
har du alltid rett til å be om informasjon om eller
be om retting av personopplysningene som
Evident behandler. En slik forespørsel sender du
til dataskydd@evidentlife.se. For mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du lese vår personopplysningspolicy.

Forpliktelser i henhold til hvitvaskingsregelverket
Evident følger reglene som kreves for å forhindre
at forsikringen vår brukes til økonomisk kriminalitet. Dette betyr blant annet at Evident må be
forsikringstakere, forsikrede og berettigede om
ulike opplysninger både før forsikringsavtalen
inngås og i den perioden forsikringsavtalen
gjelder. Evident har også både retten og plikten
til å si opp eller nekte å inngå forsikringsavtale
hvis vi har grunn til å mistenke at vi blir utsatt for
hvitvasking eller finansiering av terrorisme. Det
kan også være en forpliktelse for oss å rapportere mistenkelige tiltak til Politiet.

Om du ikke er fornøyd med oss
At du er fornøyd med våre forsikringer og vår
service er viktig for oss, og det jobber vi gjerne
hardt for. Om du likevel mener det er gjort feil fra
selskapets side, og dette ikke kan avklares
gjennom den ordinære saksbehandlingen finnes
det flere muligheter for å saken vurdert på nytt.
Første skritt er å ta kontakt med Klageansvarlig
hos Evident. Ved slik klage kan du sende epost til
klaga@evidentlife.se.
Dersom du er misfornøyd med Sambla Group
som distributør eller grupperepresentant kan du
kontakte Sambla Groups klageansvarlig.
Kontaktinformasjon finner du i egen forkjøpsinformasjon fra Sambla Group.
Eventuelt kan skriftlig klage sendes til;
Finansklagenemnda
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo
Dette er en klageinstans opprettet i samsvar med
bestemmelsene i FAL § 20-1. Nemndens
uttalelser er ikke bindende.
Mulige tvister mellom partene som følge av forsikringsforholdet skal anlegges ved Oslo Tingrett/
Forliksrådet i Oslo.

Tilsynsmyndighet
Evident forsikringsvirksomhet står under den
svenske Finansinspektionens tilsyn.
Adresse: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefonnummer: 08 408 980 00
E-mail: finansinspektionen@fi.se
Nettsted: www.fi.se

Kontaktinformasjon
Selskapets fulle navn: Evident Life Försäkring AB
Adresse: Kungsgatan 8, 2tr
111 43 Stockholm, Sverige
Telefonnummer: +46 8-80 15 15
E-mail: info@evidentlife.se
Nettsted: www.evidentlife.se Organisasjonsnummer: 559203-7708
Styrelsen har base i Stockholm
For skadeoppgjør bruker vi skadeoppgjørsselskapet Crawford & Company (Norway) AS
registrert i Norge med organisasjonsnummer
957296181 og med registrert kontoradresse;
Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika, Norge.
For å melde skade kan du sende en e-post til
personskade@crawco.no
Om du ønsker å melde skade på telefon, kan du
nå oss på Crawfords hovednummer: 67 55 25 00,
hvor innringer velger tastevalget for personskade.
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Forsikringsformidler og formalia

Lønnsordning og vederlag

Forsikringsformidler er Advisa, som er en del av
Sambla Group AB, org nr. 556974-8378, Box
5300, 102 46 Stockholm, heretter kalt ”Sambla
Group”. Selskapet distribuerer forsikringer på
vegne av Evident Life Försäkring AB uten å foreta
en objektiv og personlig analyse.

Av innbetalt forsikringspremie beregner selskapet
en forholdsmessig andel (for tiden 65%) i
vederlag fra forsikringsgiveren. Dette vederlaget
skal bland annet dekke selskapets kostnader for
markedsføring, ITsystemer, fakturering,
administrasjon, kundeservice og lønnskostnader,
inkl. fortjeneste. Dersom forsikringen sies opp og
du har krav på tilbakebetaling av ubrukt premie,
tilbakebetales denne pro rata inkl selskapets
vederlag.

Forsikringsformidling er en tillatelsespliktig
virksomhet. Sambla Group har i dag tillatelse til å
formidle følgende forsikringsklasser: Livsforsikring, Tilleggsforsikring til livsforsikring,
Ulykke, Sykdom og annen materiell skade.
Selskapet er en svensk forsikringsformidler som
driver grenseoverskridende forsikringsformidling
i Norge. Selskapet står under tilsyn av den
svenske Finansinspeksjonen, www.fi.se.
Selskapets registrering som forsikringsformidler
kan kontrolleres hos det svenske Bolagsverket,
www.bolagsverket.se. Samblas Groups kunder
har muligheten til å innhente opplysninger om
hvilke forsikringsklasser/-grupper av forsikringer
som de respektive ansatte hos Sambla Group
har rettigheter til å formidle. For videre
informasjon om Samblas Groups registrering,
kan Bolagsverket kontaktes:
Adresse: Bolagsverket 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Nettsted: www.bolagsverket.se.
For informasjon rundt tilsyn og informasjon om
formidleres tillatelse til å formidle forsikringer,
kan Finansinspektionen kontaktes:
Adresse: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85
Stockholm
Telefon: 08-787 80 00,
E-post: finansinspektion@fi.se
Nettsted: www.fi.se.
Sambla Groups markedsføring står under tilsynet
til Konsumentverket:
Adresse: Konsumentverket, Box 48, 651 02
Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Nettsted: www.konsumentverket.se.
Sambla Group står fritt til å forhandle og formidle
forsikringer med andre forsikringsselskap.

Ansvarsforsikring
Sambla Group holder en ansvarsforsikring hos
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
516407-0384, via Nordeuropa Försäkring, Box
56044, 102 17 Stockholm, Telefon: 08-664 51 00,
Mail: info@nordeuropa.se. Dersom du som
kunde lider en skade eller økonomisk tap der du
mener at Sambla Groups agerende har
forårsaket dette, har du mulighet til å rette krav
direkte mot Gjensidige Forsikring ASA Norge via
Nordeuropa Försärking og dets skadeoppgjørsselskap Sedgwick Sweden AB, Telefon: 08-98 33
60, E-postadress: info@se.sedgwick.com,
webbadress: www.sedgwick.com/solutions/
global/se.
Dersom du ønsker å kreve erstatning må du
imidlertid gi Sambla Group beskjed om dette
innen rimelid tid etter at du har merket eller burde
ha merket at en skade har oppstått. Den høyeste
erstatning som kan bli betalt ut for en skade som
gelder forsikringsformidling er EUR 1 300 380 og
den høyeste erstatning som totalt kan bli betalt ut
i forsikringsperioden er EUR 5 201 500.

Kvalifisert eierskap
Selskapet har ikke en direkte eller indirekte
eierandel som utgjør mer enn 10 % av
stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsforetak. Ingen forsikringsforetak, eller
morselskapet til et forsikringsforetak, har en
direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer
enn 10 % av selskapets stemmerett eller kapital.

Om du ikke er fornøyd med oss
Eventuelle klager på selskapets formidling av
forsikringer kan rettes til:
Sambla Group AB
Isabelle Granath
Box 5300, 102 46 Stockholm
E-post: forsikring.advisa@samblagroup.com
Å klage er gratis, og selskapet vil behandle
eventuell klage med aktsomhet og omhu. Klagen
vil bli besvart snarest, og hvis selskapet ikke kan
svare på mottatt klage innen 14 dager, vil
selskapet ta kontakt og informere om når
selskapet kan forventes å svare.
Når saken er endelig avgjort hos selskapet kan du
bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda,
Pb 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60,
www.finkn.no. Du kan også bringe saken inn for
alminnelig norsk domstolsbehandling.

