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1 DEFINISJONER 

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig er i vilkårene kalt JBF. 

Hvem som er med i forsikringsordningen 

Forsikringen gjelder for alle aktive medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) og deres ektefelle/samboer og barn i den 

utstrekning som er nevnt i punktene under.  

Pensjonister er med i den grad de har betalt premie via sitt medlemskap i NJF. 

Når et medlem melder seg ut av NJF opphører forsikringen for denne og eventuelt ektefelle/samboer to måneder etter at 

medlemskapet i NJF opphørte.  

Ved medlems død går gjenværende ektefelle/samboer ut av ordningen. 

Hovedforsikrede 

Medlemmet i Norsk Jernbaneforbund (NJF). 

Ektefelle 

Ektefelle er den person som etter Lov om ekteskap er gift med hovedforsikrede. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til 

det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse. Registrert partner etter tidligere Lov om 

registrert partnerskap omfattes på samme måte som ektefelle. 

Samboer 

Som samboer regnes person som hovedforsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret 

fremgår at vedkommende har hatt samme adresse som hovedforsikrede i de siste 2 år eller har felles barn og felles adresse med 

den forsikrede. Dette gjelder dog ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for 

at lovlig ekteskap kunne inngås. 

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd.  

Barn 

Med barn menes hovedforsikredes og ektefelles barn, stebarn og adoptivbarn som i henhold til Folkeregisteret har samme 

adresse som hovedforsikrede og ikke har fylt 21 år.  

Dersom samboer er medforsikret omfattes dennes barn etter de samme regler som hovedforsikredes barn. I tillegg til 

hjemmeboende barn omfatter forsikringen også barn som hovedforsikrede er pålagt bidragsplikt for.  

2 ULYKKESFORSIKRING 

2.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Forsikringen gjelder for hovedforsikrede og eventuelt dennes ektefelle/samboer og/eller deres barn (se definisjon). 

Forsikringen opphører  

• for hovedforsikrede (medlemmet) den dag vedkommende fyller 80 år.  

• for ektefelle/samboer opphører forsikringen den dag ektefelle/samboer fyller 80 år, likevel senest den dag 

hovedforsikrede fyller 65 år. 

• for barn den dag de fyller 21 år, likevel senest den dag hovedforsikrede fyller 65 år. 

2.2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder hele døgnet og i hele verden.  

Oppholder den forsikrede seg utenfor Norden sammenhengende i mer enn 12 måneder, opphører forsikringen. For norske 

statsborgere i norsk utenrikstjeneste, norsk firma eller organisasjon med virksomhet i utlandet, studenter eller au pair med fast 

adresse i Norge, gjelder begrensningen ikke. 
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2.3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen omfatter  

• invaliditetserstatning  

• erstatning av behandlingsutgifter  

• utbetaling ved forsikredes død 

når dette skyldes en ulykkesskade. 

2.3.1 Definisjon ulykke 

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og ufrivillig ytre fysisk hendelse som inntreffer i 

forsikringstiden. 

I tillegg omfattes skade på sinnet f.eks. sjokk hvis sikrede ved samme ulykkestilfelle er blitt påført en varig fysisk skade eller har 

vært direkte involvert i en alvorlig ulykkeshendelse, som har medført livstruende personskade eller tap av menneskeliv. 

Skade på kroppen som følge av anstrengelse, ensformige bevegelser, vridninger ved aktivitet eller slitasje anses ikke som ulykke. 

2.3.2 Invaliditetserstatning 

Hvis ulykken innen 3 år medfører en medisinsk invaliditet som anses som varig, utbetales invaliditetserstatning. Ved 100 % 

invaliditet utbetales forsikringssummen. Ved lavere invaliditet utbetales tilsvarende lavere andel av forsikringssummen. 3-

årsdagen regnes fra den dagen ulykken inntraff. 

Med varig medisinsk invaliditet menes den legemlige skade vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes 

uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg. 

2.3.3 Behandlingsutgifter ved ulykke 

Forsikringen erstatter nødvendige utgifter til behandling som følge av ulykken i inntil 2 år fra forsikringstilfellet inntraff. 

Erstatningen for behandlingsutgifter er begrenset til 5 % av forsikringssummen for invaliditet. 

Forsikringen omfatter behandlingsutgifter til 

• lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt. 

• forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege. 

• behandling og forpleining i sykehus, samt annen nødvendig medisinsk behandling foreskrevet av behandlende lege.  

• reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining som nevnt i punktene ovenfor. 

Reiseutgifter erstattes etter rimeligste reisemåte når det tas hensyn til den forsikredes tilstand. Ved nødvendig bruk av privat 

kjøretøy erstattes dette med kr 2,50 pr kjørte kilometer. 

Behandling og pleie på andre enn statlige, kommunale eller fylkeskommunale sykehus, private sykehus med offentlig driftstilskudd 

må forhåndsgodkjennes av JBF. Godkjenning vil normalt kun bli gitt dersom behandlingen ikke kan foretas innenfor det offentlige 

helsevesen eller at ventetiden er uforsvarlig lang tatt i betraktning forsikredes medisinske situasjon.  

2.4 BEGRENSNINGER ULYKKESTILFELLER 

Forsikringen omfatter ikke ulykkesskade oppstått 

1. Under sports- og fritidsdykking dypere enn 40 meter.  

2. Under trening til og deltakelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorbåt. 

3. Ved utøvelse av ekstremsport. 

4. Ved deltakelse i ekspedisjoner eller jordomseiling.  

5. Under kampsportutøvelse.  

6. Ved utøvelse av luftsportsaktiviteter. 

7. Under militærtjeneste i væpnede styrker utenfor Norge. 

For barn under 16 år gjelder ikke unntakene i punkt 1 til og med 5.  
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2.4.1 Forsikringen gir ikke erstatning for: 

• behandlingsutgifter som dekkes av forsikringsordningene for idrettslisens 

• skade og økning av skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv og 

vulkanske utbrudd, atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør 

eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden 

• skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse, sinnsforvirring eller annen sykelig tilstand 

• hjerte- og karsykdommer, kreft, revmatiske sykdommer og leddsykdommer, ryggplager, kroniske 

muskelsmerter/kronisk utmattelse og psykiske sykdommer. 

Dette unntak gjelder ikke dersom det åpenbart er en ulykke som har utløst sykdommene. 

• skade oppstått ved operasjon eller annen behandling med mindre den forsikrede er blitt operert/behandlet på grunn av 

ulykkesskade som JBF svarer for 

• skade oppstått ved inntak av medisinske preparater, med mindre det skjer etter forordning fra lege som et ledd i 

behandling av en erstatningsmessig ulykkesskade 

• sykdommer forårsaket av infeksjon (som HIV-infeksjon, Hepatitt B og tuberkulose). Ved skade oppstått ved infeksjon 

etter stikk eller bitt av insekt svarer JBF bare for lokal sårinfeksjon og "blodforgiftning". JBF svarer også for infeksjoner 

som med sikkerhet er oppstått ved sår eller smitte som følge av en ulykkesskade 

• skade oppstått ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler 

• skade oppstått ved frivillig deltakelse i slagsmål eller forbrytelse  

• skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. JBF dekker likevel slik påvirkning når årsaken er en nødsituasjon 

forsikrede ufrivillig var kommet opp i 

• selvmord, med mindre det kan sannsynliggjøres at selvmordet skyldes en akutt sinnsforvirring forårsaket av en ytre 

årsak hos en fra før mentalt frisk person 

• skade oppstått som følge av forsett. Ved skade som skyldes grov uaktsomhet, kan JBFs ansvar reduseres eller falle helt 

bort. For barn under 16 år reduseres ikke JBFs ansvar for forsikringstilfeller som skyldes grov uaktsomhet. 

2.5 OPPGJØRSREGLER 

Forsikringstilfellet skal meldes til JBF straks det har oppstått. Den sikrede må la seg undersøke av lege/tannlege utpekt av JBF 

dersom JBF ønsker det. JBF kan forlange at forsikringstilfellet skal meldes til politiet.   

2.5.1 Invaliditet 

Hvis forsikringstilfellet antas å kunne medføre en varig medisinsk invaliditet skal invaliditetsgraden vurderes så snart den 

medisinske tilstanden antas å ha stabilisert seg. Vurderingen av en eventuell invaliditetsgrad kan utsettes i inntil 3 år etter at 

forsikringstilfellet inntraff. Dersom tilstanden fortsatt kan forventes å forandre seg etter denne tid, skal erstatningen fastsettes 

etter den invaliditetsgrad som antas å bli den endelige. 

Erstatning for invaliditet tilfaller den forsikrede med mindre annet er avtalt. Er forsikrede under 18 år utbetales erstatningen til 

fylkesmannen i henhold til lov om vergemål hvis beløpet overstiger den fastsatte grense.  

Graden av invaliditet vurderes på grunnlag av invaliditetstabellen i Helse- og Omsorgsdepartementets forskrift av 21. april 1997 

om ménerstatning ved yrkesskade. Kan ikke invaliditetsgraden tas direkte ut fra tabellen, skal den tjene som veiledning.  

Tap av eller skade på kroppsdel som var fullstendig ubrukelig før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning. 

Dersom en kroppsdel eller organ tidligere var delvis ubrukelig, gjøres det fradrag for den invaliditetsgrad som forelå før 

ulykkesskaden. 

Når det kan antas at sykelig tilstand, anlegg eller mén sammen med forsikringstilfellet, har medvirket til den forsikredes invaliditet, 

reduseres erstatningen i forhold til den betydning den syklige tilstand eller det syklige anlegg eller mén har hatt for invaliditeten. 

Følgende skader gir ikke rett til invaliditetserstatning: 

• tannskade 

• arr utenom ansiktet som utelukkende virker vansirende 

2.5.2 Dødsfall 

Dersom ulykken medfører at den forsikrede dør før invaliditetsgraden er varig fastsatt og før 1 års dagen for da ulykken inntraff, 

betales ikke invaliditetserstatning, men dødsfallserstatning.  

2.5.3 Egenandeler 

Ved dekning av behandlings- og reiseutgifter etter punkt 2.3.3 er egenandelen kr 500. 
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2.5.4 Forsikringssummer ulykkesforsikring 

Forsikringssummene avhenger av hvilken alder medlemmet har når forsikringstilfellet inntreffer, se punkt 6.1.  

Forsikringssummene for barn er samlet sum for alle familiens barn. Det vil si at ved skade divideres forsikringssummen med antall 

barn i familien. 

3 GRUPPELIVSFORSIKRING 

3.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

Forsikringen gjelder for hovedforsikrede og eventuelt dennes ektefelle/samboer. 

Forsikringen opphører den dag hovedforsikrede fyller 75 år. 

3.2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder hele døgnet og i hele verden.  

3.3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen omfatter  

• dødsfallserstatning ved hovedforsikredes død med tillegg av barnetillegg hvis vedkommende etterlater seg barn under 

21 år. 

• dødsfallserstatning ved ektefelle/samboers død.  

3.4 BEGRENSNINGER I JBFS ANSVAR 

Har den forsikrede, innen 1 år etter at forsikringen begynte å løpe, tatt sitt eget liv, er JBFs ansvar begrenset etter bestemmelsene i 

FAL § 13-8. 

3.5 UTBETALING AV FORSIKRINGSSUM  

Forsikringssummens størrelse er avhengig av medlemmets alder og familiesituasjon når forsikringstilfellet inntreffer. Summene 

fremgår av punkt 6.2. 

Ved den forsikredes død skal melding sendes til JBF så snart som mulig.  

Følgende dokumenter skal sendes: 

• skifteattest, melding om uskifte eller annen legitimasjon som viser hvem som er berettiget til forsikringssummen 

• ved samboerforhold kreves attest fra Folkeregisteret for to års botid, eller for felles bopel og felles barn 

Forsikringssummen utbetales til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. 

Personene er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt. Hvis barnetillegg inngår i forsikringssummen utbetales dette tillegg til 

de respektive barn dersom gjenlevende ektefelle/samboer ikke er mor/far til barna.  

Forsikringssummen inngår ikke i dødsboet. 

Dette punkt kan fravikes ved at den forsikrede oppnevner navngitt(e) person(er) som spesielt begunstiget. 

Separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. 

Omfatter gruppelivsforsikringen ektefelleforsikring, og både det forsikrede forbundsmedlem og ektefellen/ samboeren dør i løpet 

av 30 dager, utbetales forsikringssummen for ektefelleforsikringen selv om ektefellen/samboeren dør sist. 

4 UFØREKAPITALFORSIKRING  

4.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

Forsikringen gjelder for hovedforsikrede.  

4.2 NÅR FORSIKRINGSTILFELLET INNTREFFER 

Forsikringstilfellet inntreffer når den forsikrede blir erklært minst 50 % ervervsufør og innvilges minst 50 % uførepensjon fra NAV.  
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Ervervsuførheten må inntreffe i forsikringstiden.  

4.3 ANSVARSBEGRENSNINGER 

Har den forsikrede, innen 1 år etter at forsikringen begynte å løpe for vedkommende, forsøkt å ta sitt eget liv, er JBFs ansvar 

begrenset etter bestemmelsene i FAL § 13-8. 

4.4 UFØREKAPITALENS STØRRELSE  

Størrelsen av uførekapitalen regnes i forhold til den forsikringssum som gjelder på det tidspunkt forsikringstilfeller inntreffer, se 

punkt 6.3. I forsikringssummen medregnes eventuelle barnetillegg.  

Inntreffer forsikringstilfellet i det kalenderår den forsikrede fyller 25 år eller tidligere, utgjør uførekapitalen 80 % av 

forsikringssummen for dødsfall. Inntreffer forsikringstilfellet senere reduseres utbetalingen med 2 % av forsikringssummen for 

hvert etterfølgende kalenderår. 

4.5 UTBETALING AV UFØREKAPITAL 

Ved krav om uførekapital må egenerklæring, legeerklæring og uførevedtak fra NAV fremlegges. Hvis JBF ønsker det, plikter den 

forsikrede å la seg undersøke av den lege som JBF utpeker. Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan JBF stoppe 

enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av JBF.  

Etter utbetalt erstatning fortsetter sikrede i gruppelivsforsikringen med fulle rettigheter. 

5 ADVOKATFORSIKRING 

5.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

Forsikringen gjelder for hovedforsikrede og eventuelt dennes ektefelle/samboer og/eller deres hjemmeboende barn under 20 år. 

I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for hovedforsikrede, med 

mindre partene hver for seg er aktive medlemmer i NJF. 

5.2 NÅR GJELDER FORSIKRINGEN  

Forsikringen dekker rettshjelpbehov når årsaken til behovet ble kjent for sikrede i forsikringsperioden.  

5.3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen omfatter: 

5.3.1 Juridisk rådgivning  

De sikrede, i egenskap av privatperson, har samlet rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning per år fra JBF v/advokatfirma Kogstad 

Lunde & Co (KLCO) innen følgende rettsområder:  

• Familierett 

• Barnerett  

• Arverett  

• Forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, og privat kjøp/salg av varer. Dette gjelder forutsatt at kjøpsavtalen er 

inngått mens sikrede er omfattet av forsikringsavtalen og at kjøpesummen for varen/tjenesten er over kr 2.000 

Naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norden 

• Leie/utleie av sikredes primærbolig i Norden  

• ID-tyveri, når dette er oppstått som følge av at en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker sikredes identitet 

til å åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre 

abonnement i sikredes navn  

• Førerkortbeslag i trafikksaker ved kjøring utenfor arbeidsforhold, forutsatt at påstått lovovertredelse ikke er knyttet til 

kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for høy hastighet. Rådgivning gis frem til oppnevnelse av offentlig 

forsvarer. Sikrede må kunne dokumentere behov for førerkort i arbeidssammenheng.  
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5.3.2 Advokatbistand ved tvist  

Advokatfirma Kogstad Lunde & Co (KLCO) gir bistand i tvister der sikrede er part i egenskap av privatperson, men bare i tvister 

innen følgende rettsområder:  

• Familierett  

• Barnerett, avgrenset til: Foreldretvist om samvær, fast bosted og/eller foreldreansvar for barn etter barneloven der 

meklingsattest foreligger. Advokatbi8standen er begrenset til bistand i én tvist, initiert av sikrede selv, for hvert av 

sikredes barn. Dersom sikrede er saksøkt gjelder ikke denne begrensningen. Se for øvrig punkt 5.6.  

• Arverett  

• Forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, og privat kjøp/salg av varer, som beskrevet under 5.3.1 

• Naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norden  

• Leie/utleie av sikredes primærbolig i Norden  

• ID-tyveri, som beskrevet under punkt 5.3.1 

• Førerkortbeslag i trafikksaker, som beskrevet under punkt 5.3.1 

• Det er oppstått tvist dersom et krav er bestridt, eller en part unnlater å ta stilling til kravet innen rimelig tid.  

5.4 ANSVARSBEGRENSNINGER 

Forsikringen gjelder ikke  

• saker etter barnevernloven  

• Arveavgifts planlegging ved virksomhetsoverdragelse  

• saker om kjøp/salg av fast eiendom  

• saker om rettigheter tilliggende fast eiendom, herunder servitutter og festeavtaler  

• saker om odels- og åsetesrett  

• utlendingssaker, herunder saker om asyl, opphold og familieinnvandring  

• saker vedrørende næringsforhold  

• tvister mot JBF, eller saker der det er interessemotsetning mellom sikrede og JBF  

• saker som gjelder sikredes forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse  

• saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, 

terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller andre tilsvarende hendelser 

• saker som ikke reguleres av nordisk rett 

• saker som ikke har nordiske domstoler som verneting  

5.5 EGENANDEL   

Det påløper ingen egenandel ved rådgivning, jf. punkt 5.3.1  

For bistand i tvister, jf. punkt 5.3.2, må sikrede forskuddsvis betale en egenandel på kr 2.000.  

5.6 ADVOKATMEKLING  

I foreldretvister etter barneloven som tidligere er behandlet og avsluttet ved domstolen, enten ved rettsforlik, heving av sak, dom 

eller kjennelse, hvor sikrede fikk advokatbistand gjennom JBF, gjelder en karantenetid på to år fra avgjørelsen er rettskraftig. Etter 

to år tilbyr JBF ytterligere advokatbistand med inntil 10 timer advokatmekling.  Advokatmekling tilbys såfremt vilkårene under 

punkt 5.3.2 er oppfylt, det foreligger en ny tvist vedrørende samme barn og sikrede tidligere har benyttet seg av bistand etter 

punkt 5.3.2, og begge parter samtykker til slik mekling. Sikrede har før det har gått to år rett til rådgivning etter punkt 5.3.1.  

5.7 SIKREDES PLIKTER  

Sikrede må melde skaden/rettshjelpbehovet til JBF uten ugrunnet opphold og senest innen ett år etter at de forhold og/eller 

opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på ble kjent for sikrede. 

Sikrede plikter å opptre lojalt overfor JBF og sikredes advokat, herunder skal alle saksdokumenter vedkommende har tilgang til, og 

som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen, legges frem for sikredes advokat. Videre skal alle 

spørsmål fra JBF og advokaten besvares ærlig og etter beste evne. Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold 

som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon, og vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad 

saken krever det. Sikrede plikter å informere om eventuelle andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være 

berettiget til.  
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Sikrede skal ikke selv ta skritt i saker som faller inn under advokatforsikringen uten uttrykkelig avtale med JBF eller sikredes 

advokat om det. Dersom sikrede ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under 

denne forsikringen mistes.  

5.8 JBFS PLIKTER OG RETTIGHETER  

JBF avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Det forutsettes at 

sikrede aksepterer de avgjørelser som JBF treffer på bakgrunn av sakens dokumenter, samt eventuelle råd og konklusjoner som 

fremlegges av sakkyndig og/eller advokat. JBF vurderer sikredes sak og yter advokatbistand i saker der vi finner det sannsynlig at 

kravet vil føre frem og sakens antatte omkostninger står i et rimelig forhold til sikredes økonomiske interesse i saken.   

JBF kan avslutte påbegynt saksbehandling dersom foretaket finner at kravet ikke vil føre frem.  

Etter innmelding av sak vil sikrede bli kontaktet av advokat fra Kogstad Lunde & Co som vil være ansvarlig for å følge opp saken 

videre. Hvis sikrede ønsker at saken skal håndteres av en advokat etter sikredes eget valg, meldes dette til  Kogstad Lunde & Co 

straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra advokat etter sikredes valg, dekkes 

etter forespørsel fra sikrede. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 5.6. Advokatbistanden- og meklingen fra advokat etter 

sikredes valg dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2). 

JBF svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er 

håndtert for sikrede av annen advokat enn advokat fra Kogstad Lunde & Co, plikter sikrede etter anmodning fra JBF, å begjære at 

retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8. 

JBF dekker omkostninger med inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes sikredes 

rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 5.6.  

I de tilfeller der saken håndteres av advokat fra Kogstad Lunde & Co, dekkes i tillegg idømte sakskostnader og rettsgebyrer ved 

prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på to millioner kroner per forsikringstilfelle. For 

advokatmekling i foreldretvister gjelder uansett en dekning på inntil 10 timer som beskrevet i punkt 5.6. 

I saker der sikrede begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til 

dekning av boomkostninger av forsikringen. JBF svarer ikke for kostnader som er pådratt uten foretakets forutgående samtykke. 

JBF svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. JBF har rett til å holde motparten ansvarlig for 

saksomkostningene. Slik erstatning tilfaller JBF og JBF kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten. 

6 FORSIKRINGSUMMER 

6.1 ULYKKESFORSIKRING 

For medlemmer t.o.m. 54 år 

  Dødsfall Invaliditet 

A. Medlem 330 000 930 000 

Ektefelle/samboer 95 000 185 000 

Barn      265 000 

B. Medlem 330 000 930 000 

Ektefelle/samboer 185 000 295 000 

C. Medlem 330 000 1 200 000 

Barn   265 000 

D. Enslig medlem 95 000 1 600 000 
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For medlemmer fra 55 år t.o.m. 64 år 

  Dødsfall Invaliditet 

A. Medlem 240 000 700 000 

Ektefelle/samboer 95 000 140 000 

Barn (fordeles på antall barn i familien)   140 000 

B. Medlem 240 000 700 000 

Ektefelle/samboer 95 000 220 000 

C. Medlem 240 000 930 000 

Barn (fordeles på antall barn i familien)   140 000 

D. Enslig Medlem 95 000 1 110 000 

 

For medlemmer fra 65 t.o.m. 79 år 

 Dødsfall Invaliditet 

Medlem 35 000 200 000 

 

6.2 GRUPPELIVSFORSIKRING 

 Forsikringssum 

Utbetaling ved medlems død  

 Inntil 60 år 130 000 

 60 - 64 år 55 000 

 65 - 74 år 12 000 

 Barnetillegg (inntil 21 år) 6 000 (pr. barn) 

Utbetaling ved ektefelles/ samboers død 6 000 
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6.3 UFØREKAPITALFORSIKRING 

Alder da uførekapitalen forfaller 

til utbetaling 

Uførekapital i % av 

forsikringssummen for død 

15-25 år 80 % 

26 år 78 % 

27 år 76 % 

28 år 74 % 

29 år 72 % 

30 år 70 % 

31 år 68 % 

32 år 66 % 

33 år 64 % 

34 år 62 % 

35 år 60 % 

36 år 58 % 

37 år 56 % 

38 år 54 % 

39 år 52 % 

40 år 50 % 

41 år 48 % 

42 år 46 % 

43 år 44 % 

44 år 42 % 

45 år 40 % 

46 år 38 % 

47 år 36 % 

48 år 34 % 

49 år 32 % 

50 år 30 % 

51 år 28 % 

52 år 26 % 

53 år 24 % 

54 år 22 % 

55 år 20 % 

56 år 18 % 

57 år 16 % 

58 år 14 % 

59 år 12 % 

60 år 10 % 

61 år 8 % 

62 år 6 % 

63 år 0 % 

 


