Gjensidige Forsikring ASA
Foretaksnr: NO-995 568 217
Tårnvegen 55
2380 Brumunddal
Telefon: 915 03100

Halden Skiklubb
c/o Bjørn Axel Gran Valhall 26
1782 Halden

Forsikringsnr:
Dato:

90608960
27.05.2022

Hvem får utbetalingen ved dødsfall?
Gjelder for: Medlemmer
Gjennom Halden Skiklubb har du følgende forsikring som gir en erstatning til dine etterlatte hvis du dør:
-

Ulykke død

Utbetalingen vil skje etter følgende prioritering:
1. Ektefelle
2. Arvinger etter lov eller testament
Erstatningen vil bli utbetalt etter ovenstående prioritering, og hele beløpet går til den/de person(er) som står
øverst på listen i forhold til din familiesituasjon.

Hvis rekkefølgen ikke passer for deg, kan du begunstige andre ved å fylle ut vedlagte skjema
Du kan selv velge hvem som skal få utbetalingen ved å fylle ut og sende inn skjemaet. Det samme
må du gjøre dersom du tidligere har oppgitt personer som begunstiget og ønsker å endre på dette. Vil
du slette eventuell tidligere begunstigelse, må du sende oss en epost eller et brev.
Forsikringer som er flyttet fra et annet forsikringsselskap
Hvis forsikringen er flyttet til Gjensidige fra et annet selskap, og du tidligere har oppgitt en eller flere
navngitte personer som begunstiget, vil ikke lenger denne begunstigelsen gjelde etter flyttingen. Hvis
du ønsker at navngitte personer skal få utbetalingen, må du fylle ut og sende inn vedlagte skjema.
Dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom
For bedrifter som har valgt at erstatningen ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom
skal utbetales gjennom gruppelivsforsikringen, gjelder lov om yrkesskade. Loven sikrer
ektefelle/samboer et fastsatt beløp som alltid blir prioritert foran eventuelle endringer du gjør.
Har du spørsmål?
Send epost til supportnl@gjensidige.no eller ring oss på 21 40 83 00.
Vi ber om at du ikke sender sensitiv informasjon eller fødselsnummer (11 siffer) på e-post, da dette ikke
regnes som en trygg nok måte å sende dette på.
Vennlig hilsen
Gjensidige

Gjensidige Forsikring ASA
Foretaksnr: NO-995 568 217
Tårnvegen 55
2380 Brumunddal
Telefon: 915 03100

Halden Skiklubb
c/o Bjørn Axel Gran Valhall 26
1782 Halden

Forsikringsnr:
Dato:

90608960
27.05.2022

Hvem skal ha utbetalingen ved dødsfall?
Gjelder for: Medlemmer
Gjennom Halden Skiklubb har jeg følgende forsikring som gir en erstatning til etterlatte hvis jeg dør:
-

Ulykke død

I stedet for å følge den fastsatte utbetalingsrekkefølgen ønsker jeg at erstatningen ved dødsfall
skal utbetales til følgende personer som begunstiget:
Dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom
For bedrifter som har valgt at erstatningen ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom skal
utbetales gjennom gruppelivsforsikringen, gjelder lov om yrkesskade. Loven sikrer ektefelle/samboer et
fastsatt beløp som alltid blir prioritert foran eventuelle endringer du gjør.
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(dd.mm.åååå)

.

.

Epost-adresse:

Dato

Telefon:

Underskrift

Skjemaet fylles ut og sendes
på epost til supportnl@gjensidige.no
eller til Gjensidige Forsikring ASA, v/Forvaltning Næringsliv, Boks 4243, 2307 Hamar
Vi ber om at du ikke sender sensitiv informasjon eller fødselsnummer (11 siffer) på e-post, da dette ikke regnes
som en trygg nok måte å sende dette på.
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