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Polisenummer reise:  815086
Forening:  Medlem i Arkitektenes Fagforbund
Kundenummer:  8501250
Forsikringsperiode:  01.01.2022 – 31.12.2022

Kollektiv ulykkesforsikring for student i Norden med betalt medlemskap i Arkitektenes Fagforbund. 
Forsikringen gjelder for student med betalt medlemskap i Arkitektenes Fagforbund og som har inngått avtale om denne  
forsikringen. Gjelder kun studentmedlemmet med fast studiested i Norden. 

Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet studie, eller ved utmeldingen av foreningen. Det forutsettes 
godkjent medlemskap i Norsk Folketrygd.

Utenlandsstudenter: Medlemskap i Norsk Folketrygd beholdes dersom man mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse.
For andre studenter gjelder regel at det søkes om medlemskap. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell
søknad hvor innvilgelse skjer automatisk.

Forsikringen gjelder i hele verden i 24 timer.

Forsikringssummer: 

Forsikringssum ved 100 % medisinsk invaliditet etter ulykke:  Kr 500 000

Forsikringssum ved død etter ulykke: kr 50.000

Egenandel: kr 500 ved behandlingsutgifter

Vilkår
For denne forsikringsordningen gjelder bestemmelsene i 
forsikringsvilkår for ulykkesforsikring, forsikringsbevis og 
forsikringsavtalen inngått mellom Storebrand og Arkitektenes 
Fagforbund. Vilkårene finner du på 
www.storebrand.no/foreningsvilkaar. Du kan også sende en 
e-post til afagforsikringen@foreningsforsikring.no eller 
ringe 67 51 93 04, og be om å få vilkårene tilsendt. Følgende 
vilkår gjelder for denne forsikringen: ULYKK02, GENER04 

Vær rask med å melde skade – 
ring 915 08 880 
Ved skade må du snarest melde fra til Storebrand Forsikring. Er 
ikke kravet meldt innen ett år etter at du fikk kunnskap om de 
forhold som begrunner det, kan erstatningen falle bort.

Retten til å kreve nemndbehandling 
Klager som omhandler forsikringsavtalen kan rettes til:  
Finans klagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
 
Opphør av forsikringen
-  Hvis ditt medlemskap hos forbundet opphører vil forsikringen 

opphøre på utmeldingsdato
-  Hvis forsikringen sies opp av forbundet opphører forsikringen 

på opphørsdato
- Hvis du sier opp forsikringen selv opphører forsikringen på 
oppsigelsesdato



Nedenfor finner du de sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger som gjelder din forsikring. Forskriftene er uttrekk av de 
vilkår som gjelder for dine forsikringer i Storebrand Forsikring. Ønsker du fulle vilkår finner du de på 
www.storebrand.no/foreningsvilkaar eller du kan ringe vår kundeservice på 67 51 93 04. 

Vi ber om at du kontrollerer at du innfrir sikkerhetsforskriftene nedenfor, da ikke gjennomførte sikkerhetskrav kan medføre re-
duksjon i erstatningen ved skade.  

ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING
AV RISIKO FINNES I VILKÅRENES PKT.:

3. Opphold utenfor Norden i mer enn 12 md. Denne 
begrensningen gjelder likevel ikke i alle situasjoner.

4.2.b Yrker med forhøyet ulykkesrisiko:
Forsikringen gjelder ikke under utøvelse av disse yrkene 
eller under opphold på arbeidsstedet, uansett om
det er i arbeidstiden eller på fritiden. Med yrker med 
forhøyet risiko forstås yrker som utøves i høyder (stige, 
stillas, lift o.l.), ved hjelp av maskiner og produksjonsutstyr, 
omgang med kjemiske midler samt yrker i land- og
skogbruksnæring, transportvirksomhet og vakthold.

Forsikringen gjelder ikke under utøvelse av disse yrkene 
eller under opphold på arbeidsstedet, uansett om
det er i arbeidstiden eller på fritiden.

RISIKO SOM IKKE ER OMFATTET AV
FORSIKRINGEN FINNES I VILKÅRENE
PKT.:
4.2.c Yrkesutøvelse som aldri er omfattet av forsikringen:
Forsikringen gjelder ikke når forsikrede utøver følgende 
yrkesaktiviteter, eller oppholder seg på arbeidsstedet:
dykking
– all virksomhet offshore
– yrkesfiske
–  tjenestegjøring ombord i militære kjøretøy, sjø- og luftfar-

tøy
– produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og grustak
–  all virksomhet knyttet til fremstilling, lagring, bruk og 

transport av eksplosiver
– stuntaktivitet og luftakrobatikk.

Forsikringen omfatter heller ikke ulykkesskade som 
oppstår under opphold i krigssone.

6.6 Aktiviteter med særlig risiko:
Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade som følge av:
–  boksing, bryting, judo, karate og andre kamp- og selv-

forsvarssporter
–  ballongferd, fallskjerm- og basehopping, hanggliding, 

flyving med mikro- og ultralette fly, og andre lignende 
luftsportsaktiviteter

–  dykking med pustegass og fridykking dypere enn 10 
meter

– fjellklatring, strikkhopp, utfor, Super G og off-piste
– hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy
–  andre aktiviteter som betraktes som ekstrem- eller 

ultrasport

Forsikringen gjelder heller ikke for ulykkesskade som følge av:
– all sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede brutto 
inntekt og/eller sponsormidler på mer enn 1 G pr år (G = 
folketrygdens grunnbeløp)
– deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre lands og 
organisasjoners militære og paramilitære styrker
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