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Kritisk sykdom 
Produkt:  Kritisk sykdom - AH-570 

Selskap: AIG Europe S.A, norsk filial av AIG Europe S.A. 
AIG Europe S.A., norsk filial av AIG Europe S.A.  Luxembourg, Rosenkrantz’ gate 22 
Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo. Org.nr.920 957 854 

Telefon: +47 22 00 20 80. Email: skadekontoret@aig.com 
 

 
Denne brosjyre erstatter ikke forsikringsbetingelsene. Les vennligst nedenstående dekninger og unntak. For fullstendige 
vilkår henvises til forsikringsbetingelsene.  
 
Forsikringstype: 
Kritisk sykdom som gir rett til engangsutbetaling av avtalt sum ved definerte diagnoser og behandlinger. 
 

 Hva dekker forsikringen? 
 
 Hjerte/karsykdommer 

- hjerteinfarkt 
- alvorlig coronarsykdom 
- behandlingskrevende klaffefeil 
- behandlingskrevende aneurysmer 

 Hjerneslag 
 Hjernesvulst 
 Kreft 
 Alvorlig nevrologiske sykdommer 

- Multippel sklerose 
- Parkinsons sykdom 
- Alzheimers sykdom 
- Epilepsi 
- Permanent lammelse 
- Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 
- Spinal muskelatrofi og andre 
motorneronsykdommer 

 Blindhet 
 Døvhet 
 Organtransplantasjon 
 Permanent utlagt tarm 
 Nyresvikt 
 Store brannskader 
 Tap av ekstremiter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hva dekkes ikke av forsikringen? 
 
 Sykdommer eller behandling som selskapet har 

reservert seg mot i forskrikringsbeviset 

 Selskapet svarer ikke for kritisk sykdom som er 
fremkalt forsettlig 

 Selskapet svarer ikke for kritisk sykdom som 
oppstår under forsikredes aktive deltagelse i: krig, 
invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter, 
borgerkrig, terroristaktivitet, opprør, revolusjon, 
uroligheter, militær unntakstilstand samt militære 
operasjoner på land, til vanns eller i luften, med 
mindre forsikrede kan sannsynliggjøre at den 
kritiske sykdommen ikke skyldes forholdet 

 

  

 Begrensninger 
 

! Sikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være 
medlem av Norsk Folketryg 

! Forsikringssummer gjelder. Se 
forsikringsbetingelsene for spesifikasjoner 

! Forsikringen dekker ikke sykdom/skade som er blitt 
påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 
måneder etter at sikrede ble omfattet av forsikringen 

! Forsikringen dekker ikke sykdom/skade som skyldes 
kjønnssykdommer og AIDS/HIV relaterte sykdommer 

! Forsikringen dekker ikke sykdom/skade som skyldes 
atomkjernereasjoner eller radioaktivt nedfall 
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 Hvor gjelder forsikringen? 
 Forsikringen gjelder i hele verden 

  
  Hvilke forpliktelser har jeg? 

• Les forsikringsbetingelsene og dokumentet med produkinformasjon 

• Du skal følge sikkerhetsforskriftene og til en hver tid sørge for at bagasjen er forsvarlig sikret 

• Når det er oppstått skade, skal du melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold 

  
   Når og hvordan betaler jeg? 

  Forsikringen betales før forsikringsperioden starter. Første betaling har forfall den dagen forsikringen settes i kraft. 

  
  Når starter og slutter forsikringen? 

  Forsikringsperioden er angitt i forsikringsbeviset. 

  
   Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

  Forsikringen kan sies opp av kunden ved skriftlig beskjed innen gitte frister og vil avsluttes på hovedforfall. 
   Dersom forsikringen ikke sies opp fornyes den automatisk for et år av gangen. 


