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Forsikringsbevis Norsk Flygerforbund Loss of Licence (lisenstap) 
 

 

 

Forsikringen gjelder for: 

Medlemmer av Norsk Flygerforbund som er utdannet pilot, eller som har påbegynt godkjent trafikkflygerutdannelse (student), og 

innehar Medical Cl 1 (legeattest). Kun medlemmer som har bostedsadresse i Norden eller jobber i et selskap med hovedkontor i 

Norden, kan omfattes av forsikringen.   

Avtalen omfatter også medlemmer som ikke er i aktiv stilling som krever legeattest. 

 

For å bli med på forsikringen eller øke forsikringssummen må man: 

- inneha gyldig legeattest Medical Cl 1 ved inntreden i forsikringen eller senere utvidelse. Jf. Vilkår FPE-570.009 pkt 1 

- være 100 % arbeidsdyktig 

- være utdannet pilot eller ha påbegynt godkjent trafikkflygerutdannelse 

- ha meldt seg inn i forbundet i løpet av de siste 30 dagene 

- ikke ha fylt 50 år 

- ikke ha nådd gjeldende pensjonsalder for yrket lisensen gjelder for 

 
Kravet om å ha meldt seg inn i forbundet i løpet av de siste 30 dagene gjelder fra 1.3.2021. 
 
Medlemmer som ikke har vært omfattet av forsikringen har ikke anledning til å kjøpe forsikringen hvis man meldes ut og deretter inn 
igjen i forbundet i løpet av en tidsperiode på mindre enn 6 måneder. 

 

For det enkelte medlem trer forsikringen i kraft den 1. i måneden etter betalingsfristen i førstegangskravet. Forsikringen trer 

likevel ikke i kraft før den dag første premie er betalt til Selskapet.  

 

Forsikringen er gyldig så lenge du er medlem i Norsk Flygerforbund, forfalt premie er betalt og du ikke har nådd avtalens opphørsalder. 

Ved manglende premiebetaling opphører forsikringen ved utgangen av den frist som står i betalingspåminnelsen.  
 

Dette bør du vite: 

- Du og din familie kan ha behov for forsikringer som dekker andre hendelser. 

Fremtind forsikring (heretter kalt selskapet) er leverandør av forsikringer til Norsk Flygerforbund. 
 

DEFINISJONER 
 

FAL 
Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69. 

 

G 
Folketrygdens grunnbeløp. 
 

Arbeidsdyktighet 
I tillegg til krav om gyldig legeattest er det også krav om 100 % arbeidsdyktighet i forhold til en heltidsstilling i det yrket legeattesten 

gjelder for. Dette gjelder også ved forhøyelse av forsikringssummer eller utvidelse av forsikringen. 
 



 

 

 

Loss of Licence (lisenstap) 
 

I tillegg til den inngåtte forsikringsavtalen gjelder forsikringsvilkår for loss of licence (tap av helseattest), generelle vilkår for personforsikring, Lov 

om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og lovgivningen for øvrig. 

 

Hvor gjelder forsikringen 

Forsikringen gjelder i hele verden. 
 

Hva forsikringen omfatter 

Selskapet svarer for varig tap av legeattest for sikrede, som følge av ulykkesskade eller sykdom som er inntruffet i forsikringstiden.  

 

Forsikringstilfellet anses inntruffet den dag tidligere godkjent legeattest – Medical Cl 1 blir erklært ugyldig eller tilbakekalt av 

flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet, som følge av at den forsikrede ikke lenger tilfredsstiller legeattestens krav, se nærmere 

regulering i vilkår FPE-570.009 pkt 3.1 

 
"Tidligere tilsendte vilkår alt.1" 
"Tidligere tilsendte vilkår alt.2" 
"Tidligere tilsendte vilkår alt.3" 

 

Hva forsikringen ikke omfatter 

a) Selskapet svarer ikke for tap av legeattest ved sykdom eller ulykke som skyldes: 

➢ misbruk av alkohol, rusmidler eller medisiner. 

➢ PTSD (posttraumatisk stress lidelse) diagnose eller andre lignende stress lidelser.  

➢ utøvelse av boksing, bryting, judo og karate, basehopping, hanggliding, paragliding, ballongferd eller flygning med mikrolette 

eller ultralette fly.  

➢ Fallskjermhopping eller ervervsmessig dykking. 

➢ kriminelle - eller straffbare handlinger. 

➢ Dødsfall uansett årsak. 

➢ Angst, nevroser eller lignende for opphold på fly eller fartøyer. 

➢ Sykdom uten klare symptomer som legen kan iaktta eller registrere 

 

Hvis <6 G i forsikringssum> 

 

Forsikringssummer 

Forsikringssummen utgjør 6 G og har aldersavtrapping i henhold til følgende tabell:  

 

Alder per det tidspunkt forsikringen 

forfaller til utbetaling 

Forsikringssum 

t.o.m. 55 år  6,0 G  

56 år  5,4 G  

57 år  4,8 G  

58 år  4,2 G  

59 år  3.6 G  

60 år  3,0 G  

61 år  2,4 G  

62 år  1,8 G  

63 år  1,2 G  

64 år  0,6 G  

65 år Opphørt 

 

Slutt hvis <6 G i forsikringssum> 

 

Hvis <12 G i forsikringssum> 

 

Forsikringssummer 

Forsikringssummen utgjør 12 G og har aldersavtrapping i henhold til følgende tabell:  

 

 

 



 

 

Alder per det tidspunkt forsikringen 

forfaller til utbetaling 
Forsikringssum 

t.o.m. 55 år 12,0 G 

56 år 10,8 G 

57 år 9,6 G 

58 år 8,4 G 

59 år 7,2 G 

60 år 6,0 G 

61 år 4,8 G 

62 år 3,6 G 

63 år 2,4 G 

64 år 1,2 G 

65 år Opphørt 

 

Slutt hvis <12 G i forsikringssum> 

 

Hvis <18 G i forsikringssum> 

 

Forsikringssummer 

Forsikringssummen utgjør 18 G og har aldersavtrapping i henhold til følgende tabell:  

 

Alder per det tidspunkt forsikringen 

forfaller til utbetaling 
Forsikringssum 

t.o.m. 55 år 18,0 G 

56 år 16,2 G 

57 år 14,4 G 

58 år 12,6 G 

59 år 10,8 G 

60 år 9,0 G 

61 år 7,2 G 

62 år 5,4 G 

63 år 3,6 G 

64 år 1,8 G 

65 år Opphørt 

 

 

Slutt hvis <18 G i forsikringssum> 

 

Ved beregning av erstatningsbeløpet, er det forsikredes alder på tidspunktet for forsikringstilfellets inntreden og antall år man har vært 

medlem i forbundet som skal legges til grunn. Erstatningsberegningen skjer etter den G-verdi som i henhold til avtalen gjelder på det 

tidspunkt forsikringstilfellet er inntruffet, jf folketrygdlovens § 1-4. 

Forsikringstilfeller som inntreffer i løpet av de første 6 månedene etter at selskapets ansvar begynte å løpe gir ikke rett til erstatning. 

 

Forsikringssum oppjusteres etter hvor mange år den forsikrede sammenhengende har vært medlem i forbundet som følger: 

• 1 år – 20 % av forsikringssum (utbetales f.o.m. 7. måned) 

• 2 år – 40 % av forsikringssum 

• 3 år – 60 % av forsikringssum 

• 4 år – 80 % av forsikringssum 

• F.o.m. 5 år – 100 % av forsikringssum 

 



 

 

For medlemmer som har vært omfattet av forsikringen fra før 1.2.2021 gjelder ikke ovennevnt oppjustering av forsikringssum i 

henhold til antall år vedkommende har vært medlem i forbundet.  

 

Øvrige begrensninger 

For øvrig gjelder de begrensninger som følger av selskapets generelle vilkår for personforsikringer. 

 

Meldefrist 

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner 

kravet. 

 

Foreldelse                                           

Ved krav om erstatning er selskapet fri for ansvar hvis ikke den som har kravet, underretter selskapet om inntruffet forsikringstilfelle 

innen 1 år etter at vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 

 

Sikredes krav mot selskapet foreldes etter 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da sikrede fikk eller burde skaffet 

seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes etter 10 år etter utløpet av det kalenderår da 

forsikringstilfellet inntraff. For øvrig gjelder forsikringsavtaleloven § 18-6 og reglene i foreldelsesloven. 

 

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristens utløp, foreldes tidligst 6 måneder etter at den berettigede har fått særskilt skriftlig 

melding om at foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi hvordan foreldelsen avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter 

bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble sendt til selskapet. 

 

Opphør 

Forsikringen opphører den dag forsikrede:  

- Fyller 65 år 

- Meldes ut av avtalen, eller ikke lenger er medlem av forbundet 

- Dør 

 

Ved oppsigelse fra en av partene, opphører forsikringen ved utløpet av forsikringsåret. 

 

"Felles tekstkomponent: Klagerett alt.1" 

"Felles tekstkomponent: Klagerett alt.7" 

"Felles tekstkomponent: Klagerett alt.8" 

"Felles tekstkomponent: Meldefrist alt.1" 

 

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS 

Alle skader som meldes et skadeforsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når et 

forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme 

kunde – også skader i andre forsikringsselskaper. Forsikringstaker har innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens § 18. 

 

Personopplysningsloven 

I Fremtind Forsikring AS er administrerende direktør ansvarlig for behandlingen av personopplysninger selskapet registrerer eller 

innhenter om deg. Personopplysningene er nødvendige for å opprette og for å administrere forsikringsordningene. Personopplysninger 

kan bli utlevert til banker/selskaper i SpareBank 1 alliansen innenfor de rammer som er satt i personopplysningslovgivningen og 

finansforetaksloven. Personopplysninger kan også avgis tilreassurandører (gjenforsikringsselskap) i den grad dette er nødvendig for å 

gjenforsikre risiko knyttet til dette forsikringsforhold, samt til offentlige myndigheter som kan kreve slike opplysninger utlevert med 

hjemmel i lov eller forskrift. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger om deg som behandles hos oss og sikkerhetstiltakene 

ved behandlingen. Du kan også kreve retting av registrerte personopplysninger som er uriktige eller ufullstendige. 

 

FORESPØRSEL OM FORSIKRINGEN 

 

Gjeldende vilkår kan fås ved henvendelse til Fremtind Forsikring AS. 

 

 
 


