Inntekt og Kreftkapital
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Inntektsforsikring og Kreftkapital

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Hva slags type forsikring er dette?
En kombinert inntektssikringsforsikring og kreftforsikring.
Forsikringen kan kjøpes av personer fra 18-59 år, som er kunder i en av Eika Forsikring sine samarbeidsbanker,
som er i fast arbeid minst 16 timer per uke, som ikke er kjent med forestående permittering eller
arbeidsledighet, som ikke har eller har hatt kreft.
Vår samarbeidspartner på produkter er AXA.

Hva er forsikret?
Kreftkapital med forskuttering;
- månedlig utbetaling inntil
35 måneder
Inntektsforsikring
- ved arbeidsledighet
- ved permittering
- månedlig utbetaling i inntil
12 måneder

Hva kan tilleggsforsikres
Ingen tilleggsforsikring på dette
produktet.

Hva er ikke forsikret?
Selvstendig næringsdrivende
Kreft som har vist symptomer før
90 dager etter ikrafttredelsesdato på
forsikringen
Permittering eller arbeidsledighet når
varsling om dette skjer før 90 dager
etter ikrafttredelsesdato på
forsikringen

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Begrensninger i kreftkapital:
Alle CINI-stadier
Alle premaligne svulster
Alle ikke-invasiv canser
Prostatakreft stadie 1
Basalcellekarsinom og
plateepitelkarsinom
Malignt melanom stadia 1 A
Alle maligne svulster som følge av HIV
Forsikrede må være i live 30 dager
etter hendelsesdato
Inntektsforsikringen gjelder ikke:
De 30 første dagene
Forsikrede som ikke har vært minst
12 måneder sammenhengende i arbeid
forut for hendelsesdato
Forsikrede som ikke har vært i arbeid i
minst 180 dager sammenhengende
mellom en periode med utbetaling til
neste periode for utbetaling
Forsikrede som frivillig har sluttet i sitt
arbeid
Forsikrede som blir arbeidsledig som
følge av eget mislige forhold

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder for personer bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og som er medlem av
norsk folketrygd.
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Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Du plikter å oppgi riktig og fullstendige svar på spørsmål fra Selskapets representant og fra AXA.
Når skade meldes:
AXA skal varsles om kravet uten ugrunnet opphold. Skademelding sendes AXA
Du plikter å gi all nødvendig dokumentasjon som AXA trenger for å kunne fastsette grunnlaget
for kravet
Du må gi AXA samtykke til å innhente uttalelser og relevante opplysninger fra alle instanser hvor
du har vært til undersøkelse og/eller behandling.
AXA innberetter ytelsene under inntektsforsikringen (permittering/arbeidsledighet) til
Skattemyndighetene. Ytelser under Kreftkapital er ikke skattepliktig.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.
Du kan velge å betale med faktura eller avtalegiro.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er avtalt av partene eller fra og med en senere avtalt
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i perioden, og tilsvarende gjelder for senere
fornyelser, inntil den sies opp.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved
andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med én måneds varsel.
Forsikringen må sies opp skriftlig.

