
                                               

 
 

 

Kjære kunde  

 

Fornyelse av din forsikringsavtale for året 2021 

Vi setter stor pris på tilliten du viser ved å være 

forsikret hos oss. En WaterCircles-kunde er ikke som 

andre forsikringskunder, dere har en bedre risikoprofil 

og er mer lojale. Dette tilsier at vi kan ha stabile priser 

og gi god personlig service.  

Vår visjon er at vi skal gi risikobevisste 

forsikringskunder de prisene og den servicen de 

virkelig fortjener.  

Vi vil fortsette arbeidet med å utvide vårt 

produktspekter.  

Vedlagt finner du din forsikringsavtale for neste 

periode. Det er viktig at du ser gjennom 

forsikringsavtalen og sjekker at produkter og 

forsikringssummer stemmer. Skulle ditt 

forsikringsbehov endre seg i løpet av året, ber vi deg 

vennligst kontakte din rådgiver. Faktura blir sendt 

separat. 

For kommende periode vil det forekomme noen 

premiereguleringer og vilkårsendringer.  

Selv de beste kunder får skader. Basert på 

skadeutviklingen i selskapet må vi hvert år gjøre noen 

prisjusteringer. I prisjusteringen inngår 

indeksreguleringen fra Finans Norge (FNO). Dette er 

en justering som alle skadeforsikringsselskaper er 

pålagt å følge. I år er forsikringssummen satt opp med 

3,3 % for bygning (villa/fritidshus) og 0,8 % for innbo.  

Vennebonus – Når du anbefaler kunder til oss, kan 

det gi deg rabatt på dine forsikringer. Rabatten regnes 

ut i forhold til hvor mange kunder du har invitert, hvor 

mange av de som igjen har invitert, og de inviterte 

kundenes totale forsikringspremie. Vennebonus er 

anbefaling satt i system, hvor DU får en del av 

lønnsomheten. Neste års invitasjoner legges til de 

foregående, og potten kan øke for hvert år når du 

anbefaler dine venner til å bli kunde hos oss. Vi ønsker 

oss ansvarlige kunder som tar vare på tingene sine, og 

på denne måten kan vi holde de gode prisene nede og 

samtidig skape lønnsom vekst. Bonusen din vil være 

synlig på den årlige fornyelsen. 

Utover dette kan prisene på din forsikring endre seg 

avhengig av for eksempel endringer av 

forsikringsdekning, bilmodell, alder og forsikringssted. 

Bare skadeinflasjonen på motor var over 6% i fjor og 

det er slike faktorer vi må ta høyde for. 

Fra 1. januar 2021 har vi valgt å gjøre noen 

vilkårsendringer. Disse endringene er basert på 

utviklingen i markedet og skadetrender. Endringene 

ser du av dokumentet vedlagt. 

Våre gode kunder anbefaler nye gode kunder til oss 
Det er kundene i WaterCircles som er grunnen til at 
du får lav premie og god service. WaterCircles leter 
nemlig konsekvent etter utvalgte mennesker som tar 
vare på tingene sine, som sjelden eller aldri får skader, 
og som derfor ikke belaster de andre med store 
utbetalinger. Vi lar våre gode kunder anbefale nye 
gode kunder til WaterCircles. Med ansvarlige kunder 
og vår unike kundebonus som honorerer lojale 
skadefrie kunder blir det lønnsomt å være kunde hos 
oss. 

Med vennlig hilsen  
WaterCircles Norge AS 

 
Nils Arne Harildstad 
Adm.dir.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 
 

NYHETER OG VILKÅRSENDRINGER – WTC 2.9, MARS 
2021 

Det er viktig at du som kunde tar vare på dine vilkår. I 
dette informasjonsskrivet har vi beskrevet de 
endringene som gjelder for den kommende 
fornyelsen. Kontakt din rådgiver dersom noe skulle 
være uklart. 
 
Egenandeler 
WaterCircles har endret egenandelsnivå for valgfrie 
egenandeler. Egenandelene i de forskjellige nivåene 
økes i henhold til tabellen nedenfor. Den nye 
egenandelen vil fremkomme av forsikringsbeviset.  
 

Nye egenandeler Tidligere egenandeler 

Kr 5 000 Kr 4 000 

Kr 7 500 Kr 6 000 

Kr 10 000 Kr 8 000 

Kr 15 000 Kr 12 000 

Kr 20 000 Kr 16 000 

Kr 25 000 Kr 20 000 

Kr 30 000 Kr 25 000 

 
 
Følgende endringer er gjort i våre vilkår, med virkning 
fra 1.3.2021: 
 
Nye vilkår. 
 
Motorvogn 
Presisering 
3.4 Veihjelp i Norden 
Veihjelpforsikring gjelder ikke motorvogn med 
særskilt registrering som turistvogn eller eksportvogn 
("tollskilt"), prøvekjennemerker, snøscooter samt 
traktor og terrengmotorsykkel utenfor offentlig vei. 
3.9 Leiebildekning gjelder ikke traktor 
 
Økning 
3.1 Selskapet dekker erstatningsansvar etter 
bilansvarsloven (BAL) - ubegrenset beløp 
ved personskade og inntil kr 100 000 000 ved skade på 
ting. Fra tidligere kr 10 000 000 ved skade på ting. 
3.2.d Tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. 
Forsikringen omfatter - begrenset til kr 10 000. Endret 
fra: Tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk. 
Forsikringen omfatter - begrenset til kr 10 000. 
 
Endret sikkerhetsforskrift bruk 

5.2.3 Fører over 80 år med førerkort klasse A, A1, B, 
BE, S og T skal ha legeattest som beskrevet i 
førerkortforskriftenes § 30, pkt 2 som bekrefter 
tilfredsstillende helse. Endret fra 75 år.  
 
Utvidet dekning 
Begrensning 
15.2.1 Motor- og girskade - endret til inntil 8 år, fra 
ikke eldre enn 8 år. 
15.2.5 Egenandel motor- og girskade 
Før passerte    100 000 km:  kr  5 000 - uendret 
Ved passerte  100 000 km:  20% av 
reparasjonskostnaden, minst kr  7 500 – endret fra kr 
6 000 
Ved passerte  150 000 km:  40% av 
reparasjonskostnaden, minst kr  10 000 – endret fra kr 
8 000 
15.3.1 Leiebil  
Er skaden dekningsmessig, betales det for leiebil i hele 

reparasjonsperioden maks 45 dager. Endret fra: Er 

skaden dekningsmessig, betales det for leiebil i hele 

reparasjonsperioden. 

15.3.2, 15.3.3.1, 15.3.3.3 Hvis leiebil ikke benyttes, 

utbetales kr 250 pr. dag i inntil 10 dager. 

Veteranforsikring 
Presisering 
Helforsikring spesial, endret navn fra Utvidet 
helforsikring 
 
Båt 
Presisering / begrensning 
1.3 Alle båter med verdi kr 50 000 eller mer omfattes 
bare av forsikringen når det er registrert i et sentralt 
register og er påsatt kjennemerke. Fra motoreffekt på 
5 hk eller mer og seilbåter på 4,5 meter eller mer. 
7.4.4 Tatt bort egenandelsreduksjon på kr 4 000 
dersom motoren var låst/boltet fast med boltlås 
godkjent av selskapet eller tilsvarende. 
 
Økning 
3.1.2 Bagasje økes til kr 20 000 fra kr 10 000. 
 
Utvidet dekning 
11.2 Bagsje økt til kr 50 000 fra kr 30 000. 
 
Generelle vilkår 
Begrensning  
1.2 Erstatningsplikten begrenset til kr 100 000 000 pr 
hendelse, dersom den erstatningsmessige skade er 
forårsaket av eller står i sammenheng med en 
terrorhandling. Fra tidligere EUR 50 000 000 
 



                                               

 
Begrensning – nytt punkt. 
1.4 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning 
i tap eller skade, som direkte eller indirekte er 
forårsaket av eller står i sammenheng med 
en pandemi eller frykten eller trusselen (enten faktisk 
eller oppfattet) av en pandemi.  
Dette gjelder uansett om det foreligger noen 
erklæring om et pandemi utbrudd av WHO eller et 
nasjonalt eller internasjonalt organ. 
 
Definisjoner: I denne forbindelse skal en pandemi 
defineres som et utspredt utbrudd av alvorlig 
smittsom sykdom i minst tre land og minst to 
kontinenter. Sykdommen kan overføres fra en 
organisme til en annen organisme der: 
-Smittekilden er et virus, bakterie, parasitt eller annen 
organisme uansett om det anses å være levende eller 
ikke. 
-metoden for overføring kan være direkte eller 
indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, luftbåren 
overføring, kroppsvæskeoverføring, overføring fra 
eller til en hvilken som helst overflate eller gjenstand, 
væske eller gass. 
-sykdommen kan forårsake skade på menneskers 
helse, menneskers velferd eller kan forårsake verditap 
på eiendeler. 
 
Rettshjelp – Forsikringssum utvidelse 
1.6 I de tilfeller der det er tre eller flere parter på 

samme side i en sak og de faktiske og juridiske 

problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er 

den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 

000, fra tidligere kr 100 000 

 

Bygning 
Begrensning 
A.1.4 Unntak rørbrudd, gass, vann og annen væske 
Nytt punkt g: skade ved kondens uansett årsak. 
A.1.6 Unntak andre skader. Nytt punkt q: skade på 
konstruksjon som skyldes vind svakere enn storm. 
A.5.6 Ved skade på varmtvannsbeholder,  
bereder, fyrkjele og pumper gjøres fradrag på 
grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 10 % 
for hvert påbegynt år fra utstyret/innretningen er 5 
år, maks 80 %. Tidligere fradrag på 5% for hvert 
påbegynte år. 
A.5.7.4.b Ved brudd på innvendig vannledning eldre 
enn 30 år, er egenandelen kr 5 000 for første skade i 
en 3 års periode, med mindre høyere egenandel 
fremgår av forsikringsbeviset. Dersom bygningen i 
løpet av de siste 36 måneder har vært rammet av 

skade med samme årsak, økes egenandelen med kr 25 
000. Tidligere økning på kr 15 000. 
 
Økning 
A.2.1 Hva forsikringen omfatter 
Uthus inntil 10 kvm er inkludert for brann og 
naturskade selv om de ikke er spesifisert i 
forsikringsavtalen. 
A.2.2 Fast trebrygge øker til kr 100 000 fra kr 50 000. 
A.5.4.1.4 Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger 
fratrukket mva med de timepriser selskapet kan få hos 
sine avtalepartnere. Arbeidspenger for VVS- og 
elektroarbeider, som skal utføres av autorisert 
håndverker, erstattes med de timepriser selskapet kan 
få hos sine avtalepartnere inklusiv mva. Eget arbeid i 
form av skadebegrensning, vask, rydding eller 
lignende erstattes med 250 kroner per time. Tidligere 
kr 200 per time. 
 
Utvidet dekning 
Begrensning 
D.B.3 For skade ved ekstraordinær svikt i 
bygningskonstruksjon reduseres egenandel til kr 10 
000. Punkt fjernet 
Økning 
D.A.1 Skade når vann over terrengnivå har trengt inn i 
bygning. Skjer vannskaden ved vanninntrenging 
gjennom pipe, luftepipe, balkong, flatt tak, terrasse, 
overgang terrasse/vegg er egenandelen kr 5 000 for 
første skade i en 3 års periode, med mindre høyere 
egenandel fremgår av forsikringsbeviset. Dersom 
bygningen i løpet av de siste 36 måneder har vært 
rammet av skade med samme årsak, økes 
egenandelen med kr 25 000. Tidligere fast egenandel 
kr 16 000. 
 
Innbo 
Økning 
Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig 
økes til kr 20 000, fra kr 16 000 
Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, 
garasje og annet fellesareal økes til kr 50 000, fra kr 25 
000. 
Tyveri fra privat boligs uteareal unntatt fellesareal 
økes til kr 20 000, fra kr 10 000. 
Sykkeldekning økes til kr 15 000, fra kr 10 000. 
Løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy 
økes til kr 15 000, fr kr 10 000. 
 
Utvidet dekning 
Økning 
Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig 
økes til kr 50 000, fra kr 32 000 



                                               

 
Tyveri fra privat boligs uteareal unntatt fellesareal 
økes til kr 50 000, fra kr 30 000. 
Sykkeldekning økes til kr 30 000, fra kr 20 000. 
Løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy 
økes til kr 30 000, fra kr 20 000. 
 
Begrensning/presisering 
Tyveri fra privat boligs uteareal unntatt fellesareal 
inntil kr 100 000. Tidligere ubegrenset sum. 
E.1.4 Tyveri av sykkel som oppbevares på 
forsikringsstedet er dekket med inntil kr 50 000 pr. 
stk. Tidligere Tyveri av eller brannskade på. 
E.3.2 Erstatningsberegning for skade på nyere 
forbrukerelektronikk, elektriske hvitevarer og 
husholdningsapparater: Erstatningsberegningen 
gjelder kun for gjenstander kjøpt nye og inntil 
følgende alder:  
-1 år for mobiltelefoner og smartklokke, tidligere var 
smartklokke ikke inkludert i punktet. 
-2 år for annen forbrukerelektronikk, hvitevarer og 
elektriske husholdningsapperater, endret fra 5 år. 
E.3.3 Dekningen for gjenstander som skal ha 
erstatningsberegning under dette punkt utvides til å 
gjelde midlertidig, inntil 60 dager, i hele verden. For 
tap av gjenstand gjelder allikevel forsikringen kun som 
beskrevet i punkt A eller i vilkår for innbo og løsøre. 
Punkt fjernet 
E.3.3 Flyttet fra tidligere nummerering E.3.4. 
Egenandel ved erstatningsberegning under dette 
punkt er kr 2 500. Økes fra kr 1 000. 
F ID-Tyveri & Web Clean up, endret til punkt E.4 under 
innbo Elite. 
 
Husdyr 
 
Økning 
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 Tatt bort begrensning: 
Blandingshunder og hunder som ikke er registrert hos 
NKK er begrenset til makserstatning NOK 6000,- 
Egenandel: Egenandel økes fra kr 1 500 til kr 2 500 
 
Begrensning 
6.1.2 Forsikringen omfatter ikke veterinærutgifter, 
tapt bruksverdi eller dødsfall for sykdom/lidelse som 
forelå da forsikringen trådte i kraft. (nytt punkt) 
6.1.3 Forsikringen omfatter ikke veterinærutgifter, 
tapt bruksverdi eller dødsfall etter opphør av 
forsikringen, selv om sykdommen eller skaden inntraff 
i forsikringstiden. (nytt punkt) 
6.1.5 Korsbåndskader 
Erstattes kun dersom husdyret har vært forsikret i 
mer enn ett år eller sammenhengende siden hunden 
var 4 måneder. (nytt punkt) 

6.2.1 Fjernet tekst: Karenstiden gjelder ikke ved 
flytting fra annet selskap.  
Dette medfører at karenstiden nå også gjelder ved 
flytting av forsikringen fra et annet selskap 
 
Presisering 
5.1.1 Endret til reseptbelagte medisiner, fra medisiner 
5.2.1 Eventuell avlivning skal være anbefalt av 

veterinær og fremkomme av journal, fra Eventuell 

avlivning skal være anbefalt av veterinær. 

6.2.8 Allergibehandling – presisering av punkt 

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av utgifter til 

undersøkelse/behandling av allergi og/eller 

allergimedisiner, diettfôr, fôrtilskudd, salgsartikler, 

gebyrer, forbindingssaker eller annet utstyr som 

brukes etter konsultasjonen/operasjonen, selv om 

dette er foreskrevet av veterinær som del av 

behandlingen. 

 

6.2.10 Kostnader i forbindelse med separat kremering 

er ikke omfattet av forsikringen – presisering av 

punkt. 

Reiseforsikring 
 
Begrensning 

2.3 Forsikringen omfatter ikke cashpoints samt 
utgifter til visum og innreisepapirer 
2.3 Forsikringen omfatter ikke reiser til områder som 
på bestillings- eller betalingstidspunktet er omfattet 
av et offisielt reiseråd fra Utenriksdepartementet. 
Dette gjelder selv om reiserådet blir endret eller 
opphevet etter bestillings- eller betalingstidspunktet. 
 
2.5 Pålagt karantene og andre forebyggende 
smitterverntiltak gir ikke rett til erstatning. 
 
10.3 Lagt til definisjon på epidemi og pandemi. 
 
Ulykkesforsikring 
 
Begrensning 
5.2 Ved refusjon av behandlingsutgifter fratrekkes en 
egenandel på kr 2 500. Tidligere kr 1 000. 
 
Livsforsikring 
 
Forsikringen er utvidet med to nye dekninger; 
Uførekapital og Uførekapital Elite, og vilkårene er 
oppdatert for å ta høyde for dette. I tillegg til de 



                                               

 
opplistede endringene får noen uendrede vilkårspunkt 
ny nummerering. 
 
Nye definisjoner 
1.6 Samboer 
Med samboer forstås:  
- person som avdøde på dødsfallstidspunktet levde 
sammen med i ekteskapsliknende forhold hvis det av 
Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig 
de siste to årene, eller  
- person som hadde felles barn og felles bolig med 
forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer 
etter dette avsnitt dersom det på dødsfallstidspunktet 
forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap 
kunne inngås, eller det er åpenbart at faktisk 
samlivsbrudd har funnet sted på et tidligere tidspunkt. 
 

1.11 Arbeidsuførhet 
Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis tap av 

evnen til inntektsgivende arbeid. Uføregraden 

fastsettes av selskapet, og selskapet tar ved slik 

fastsettelse hensyn til forsikredes muligheter for 

arbeidsinntekt i ethvert arbeid som forsikrede nå kan 

utføre, sammenlignet med tilsvarende mulighet før 

forsikrede ble ufør.   

Presiseringer 
2 Når forsikringen trer i kraft endret fra Når 
livsforsikringen trer i kraft 
 
6 Hva forsikringen omfatter – endret fra 
Utbetaling av forsikringssum 
 
6.1 Død – endret fra Utbetaling av erstatning 
 
6.1.2 Hvem dødsdfallserstatningen utbetales til – 
endret fra hvem forsikringen utbetales til 
 
6.1.2.1 Generell utbetalingsregel – Samboer 
likestilles med ektefelle og registrert partner ved 
utbetaling av erstatning for dødsfall. 
 
Nye vilkårspunkt 
2.2 Uføreforsikring 
Ved tegning av uføreforsikring må forsikrede være 
100% arbeidsfør og ha vært i ordinært arbeid eller 
heltidsstudent siste 12 måneder ved inngåelse av 
avtalen. 
5.1 Begrensninger i forsikringsdekning 
Forsikringen gjelder ikke: 
-Uførhet som selskapet har reservert seg mot i 
forsikringsbeviset. 

-Uførhet som følge av medfødt sykdom, lyte eller 
mén. 
-Uførhet som følge av at den forsikrede har forsøkt å 
ta sitt eget liv. 
-Uførhet som følge av alkoholmisbruk, bruk av 
narkotiske stoffer, rusmidler, anabole steroider, 
prestasjonsfremmende midler, eller misbrukt av 
reseptbelagt medisin.  
-Dersom forsikrede ikke er medlem av norsk 
folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer. 
-Dersom forsikrede forsettlig har fremkalt eller 
forverret arbeidsuførheten. Selskapet er likevel 
erstatningspliktig dersom forsikrede å grunn av sin 
sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin 
handling. 
 
5.2 Karensperiode 
Forsikringen gir ikke dekning for uførhet som følge av 
sykdom/lidelser som har vist symptomer før det har 
gått 3 måneder (karensperioden) etter at 
forsikringsdekningen ble satt i kraft. For følgende 
sykdommer/lidelser er karenstiden utvidet fra 3 til 12 
måneder: 
-Psykiske lidelser 
-Utmattelsestilstander 
-Muskel-/ skjelettlidelser 
 
6.2 Uførekapital 
Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp 
når forsikrede har vært minst 50% varig arbeidsufør i 
en sammenhengende periode på minimum 2 år, mens 
forsikringsdekningen har vært i kraft, og selskapet 
vurderer uførheten som varig.  
 
6.2.1 Hvem utbetales erstatningen til 
Utbetaling av erstatning gjøres til forsikrede, med 
mindre noe annet er notert på forsikringsbeviset. 
 
6.2.2 Nedtrapping av forsikringssum 
Forsikringssum for engangsutbetaling nedtrappes årlig 
med en fast prosent for forsikringstilfeller som 
inntreffer etter fylte 50 år. Prosentsats for årlig 
nedtrapping fremgår av forsikringsbeviset. 
 
6.3 Uførekapital Elite 
Forsikringssummen utbetales som månedlige 
utbetalinger hvis den forsikrede blir innvilget 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd og er minst 
50 % arbeidsufør. 
Ved 100% arbeidsuførhet utbetales månedlig 1% av 
den forsikringssum som gjelder når forsikringstilfellet 
inntreffer. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres 
erstatningen tilsvarende. 
 



                                               

 
De månedlige utbetalingene fortsetter så lenge den 
forsikrede mottar arbeidsavklaringspenger eller 
uføretrygd og er minst 50% arbeidsufør. 
 
6.3.1 Utbetalingene opphører 
- hvis de samlede utbetalingene medfører at hele 
forsikringssummen er utbetalt 
- to år etter opphørsdato som er angitt i 
forsikringsbeviset. 
 
6.3.2 Hvem utbetales erstatningen til 
Utbetaling av erstatning gjøres til forsikrede, med 
mindre noe annet er notert på forsikringsbeviset. 
 
6.3.3 Utbetaling av resten av forsikringssummen 
Den resterende forsikringssum utbetales hvis 
arbeidsuførheten blir regnet som varig og 
betingelsene i pkt 6.2 er oppfylt 
 
6.3.4 Ny arbeidsuførhet innen 6 måneder 
Dersom forsikrede på nytt blir minst 50% arbeidsufør 
og innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd 
innen 6 måneder etter at utbetalingen opphørte 
gjenopptas utbetaling av månedlige beløp. 
 
6.3.5 Nytt forsikringstilfelle. 
Dersom forsikrede på nytt blir minst 50% arbeidsufør 
og innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd 
etter 6 måneder etter at utbetalingen opphørte 
regnes dette som et nytt forsikringstilfelle. 
Månedsbeløpene baseres da på nedsatt 
forsikringssum jf. pkt 6.3.6. 
 
6.3.6 Nedsettelse av forsikringssummen etter 
utbetaling av månedlig erstatning 
Dersom månedlig utbetaling opphører settes 
forsikringssummen ned med den sum som er utbetalt. 
Nedsettelsen utføres 6 måneder etter opphør av 
utbetalingen og ny forsikringssum angis på 
forsikringsbeviset. 
 
6.3.7 Nedtrapping av forsikringssum 
Forsikringssummen nedtrappes årlig med en fast 
prosent for forsikringstilfeller som inntreffer etter 
fylte 50 år. Prosentsats for årlig nedtrapping fremgår 
av forsikringsbeviset. Månedsbeløpet vil da bli 
beregnet ut fra redusert forsikringssum. Ref pkt  
 
6.4 Generelle regler uførhet – Uførekapital og 
Uførekapital Elite 
 
6.4.1 Forsikringstakers/forsikredes plikter ved krav 
om erstatning 
Forsikrede må opprettholde medlemskapet i norsk 

Folketrygd frem til forsikringssummen er utbetalt. 
Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan 
WaterCircles kreve at forsikrede fremstiller seg for 
lege i Norge. Legens honorar betales av selskapet 
mens øvrige utgifter betales av forsikringstaker. 
 
Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å 
gjennomføre anbefalt medisinsk behandling og/eller 
arbeidsrettede tiltak, kan dette medføre at 
forsikringen ikke kommer til utbetaling. 
 
6.4.2 Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold 
Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold kan ikke 
overstige 100% 
 
Dersom forsikrede blir minst 50% arbeidsufør som 
følge av forhold som WaterCircles har reservert seg 
imot, vil forsikrede dermed ikke har rett til erstatning 
for eventuell arbeidsuførhet som skyldes andre 
forhold. 
 
6.4.3 Utbetaling etter opphør pga alder 
Dersom forsikrede blir minst 50% arbeidsufør mens 
forsikringen er i kraft, men vilkår for utbetaling ennå 
ikke er oppfylt ved opphørsdato som er angitt i 
forsikringsbeviset gjelder følgende: 
 
Månedsbeløp kan utbetales dersom forsikringstilfellet 
inntreffer av samme ulykke/sykdom innen ett år etter 
opphørsdato. 
 
Engangsbeløpet kan utbetales dersom 
forsikringstilfellet inntreffer av samme ulykke/sykdom 
innen to år etter opphørsdato. 
 
Forsikringssummen er i tilfelle den forsikringssum som 
gjaldt ved forsikringens opphør. 
 
6.4.4 Betaling av premie etter at månedsbetaling 
har startet 
Forsikringspremien må være betalt når 
forsikringstilfellet inntreffer for å være gyldig.  
 
Forsikringstaker må holde forsikringen i kraft ved å 
betale forsikringen frem til forsikringssummen 
eventuelt er utbetalt. 
 
Dersom forsikringstaker ikke fortsetter å betale 
forsikringspremien etter at månedlig utbetaling har 
startet, vil ikke et nytt forsikringstilfelle i henhold til 
punkt 6.3.5 være dekket. 
 
7.3 Opphør ved alder 
Forsikringen opphører automatisk når: 



                                               

 
-forsikrede fyller 70 år ved forsikring for død 
-forsikrede fyller 58 år ved forsikringsdekningene 
Uførekapital og Uførekapital Elite. 
 

7.4 Øvrige opphørsregler 
Forsikringen for Uførekapital og Uførekapital Elite 
opphører: 
-ved utbetaling av hele forsikringssummen. 
-når årsak til arbeidsuførhet skyldes symptomer i 
karensperioden. 
-ved 100% varig arbeidsuførhet som skyldes forhold 
som WaterCircles har reservert seg mot. 
 
16 Forbehold om endring av premien ved endring av 
treningsrutiner 
Forsikringspremien beregnes ut fra hvor ofte den 
forsikrede trener. Dersom forsikredes 
treningsfrekvens endres i forhold til det som er 
opplyst i forsikringsbeviset, plikter forsikringstaker å 
melde fra om dette. Melding må være gitt innen 
første premieinnbetaling etter at endringen fant sted.  
Dersom forsikringstaker unnlater å melde fra om 
endringer i treningsfrekvens, og forsømmelsen fører 
til at premien ikke blir forhøyet, kan selskapet kreve at 
dets ansvar for ethvert forsikringstilfelle blir 
forholdsmessig nedsatt jf. FAL § 13-7. 
 
 
Vilkårsendringer september 2020 – Vertikal 
Helseforsikring   
 
1. Endringer i vilkår september 2020 
 
1.1. Bakgrunn 
 
Vi har gjennomført den årlige revisjonen av 
helseforsikringsvilkårene. I år er det gjennomført 
flere mindre endringer for å forbedre språk, 
tydeliggjøre innholdet i vilkårene samt å forbedre 
skadeoppgjørsprosessen. Nye vilkår er gjeldende 
fornysalg fra 25. september 2020. For fornyelser er 
vilkårene gjeldene fra desember 2020.  
 
1.2. Vesentlige endringer 
Hvem forsikringen gjelder for 
 
1.3 Forsikrede 
Det er tatt inn et krav i vilkårene om at forsikrede skal 
ha fast bostedsadresse i Norden. 
 
Når forsikringen gjelder 
2.1 Opphør av forsikringen 

Forsikringen har ikke lenger ubegrenset ansvarstid. 
Om forsikringen opphører (ikke fornyes), erstatter lf 
utgifter til behandling i inntil 12 måneder for 
forsikringstilfeller som er meldt til lf i forsikringstiden, 
oppad begrenset til avtalt forsikringssum. Flyttes 
forsikringen til et annet forsikringsselskap, erstattes 
utgifter til, utredning, behandling eller operasjon i 
inntil tre (3) måneder etter at avtalen opphørte.  
 
Hvor forsikringen gjelder 
3. Hvor forsikringen gjelder 
Ny formulering for å tydeliggjøre at utlandet benyttes 
i tilfeller der Vertikal Helse ikke finner ledig 
kapasitet i Norge. 
 
Hva som er forsikret 
4.3 Forhåndsgodkjenning 
Det er lagt til et nytt punkt i vilkårene om 
forhåndsgodkjenning av utgifter, punktet er flyttet fra 
punkt 4.2. 
 
4.4 Behandlingsgaranti 
Avsnittet er skrevet om for å tydeliggjøre 
behandlingsgarantiens innhold og funksjon. To nye 
punkt hvor behandlingsgarantien ikke gjelder er lagt 
til; «Forhold hos sikrede selv» og «Behov for å avklare 
at det faktisk foreligger et nytt forsikringstilfelle». 
 
Forsikringens omfang 
5.1 Hva forsikringen omfatter 
Det er lagt til en presisering om at Vertikal Helse 
bestemmer at anbefaling fra legespesialist i eget 
nettverk skal følges om det skulle oppstå uenighet om 
utrednings- eller behandlingsmetode. 
 
5.1.4 Persontilpasset kreftbehandling 
Det er lagt til et nytt punkt i vilkårene som beskriver 
dekning av kreftbehandling. 
 
5.1.8 Psykolog 
Presisering at behandling av psykolog gjelder innenfor 
Vertikal Helses nettverk av psykologer. Lagt til et 
punkt om at behandling kan gjennomføres digitalt via 
digitalt behandlingsprogram eller videokonsultasjon 
med psykolog. 
 
5.1.11 Reise og opphold 
Presisering at dekningen gjelder for reiser ved et 
inntruffet forsikringstilfelle. Dekningen er sekundær til 
Helfo. 
 
5.1.12 Tekniske hjelpemidler 
Presisering at dekningen gjelder i forbindelse med et 
inntruffet forsikringstilfelle og er sekundært til Helfo. 



                                               

 
 
Hva forsikringen ikke omfatter 
5.2.5 Forebyggende behandling, vaksinasjoner m.m. 
Hyposensibilisering er ikke dekket og presiserer at 
regelmessig screening og helseundersøkelser uten at 
det foreligger mistanke om somatisk sykdom ikke er 
dekket. 
 
5.2.7 Tannbehandling 
Presisering om at dekningen ikke gjelder utredning, 
behandling eller operasjon hos tannlege eller tannlege 
med videreutdanning/spesialisering. 
 
5.2.12 Utredning og behandling av overvekt 
Forsikringen omfatter ikke utredning, behandling eller 
operasjon og annen behandling knyttet til 
generalisert eller lokalisert fedme (herunder, men ikke 
begrenset til lipødem). Unntatt er også behandling, 
operasjoner eller reoperasjoner og komplikasjoner av 
tidligere utredning og behandling av fedme. 
 
5.2.14 Kjønnskorrigering 
Punktet unntar også utredning, ikke bare 
behandling/operasjon. 
 
 
1.3. Vesentlige endringer med fullstendig vilkårtekst 
 
1 Hvem forsikringen gjelder for 
 
1.3 Forsikrede 
Forsikrede er den eller de som har rett til behandling 
under denne forsikringsavtalen. 
Forsikringen omfatter de som står nevnt i 
forsikringsbeviset, med fast bostedsadresse i Norden 
og som har rett til behandling gjennom det norske 
offentlig finansierte helsevesen. 
 
2 Når forsikringen gjelder 
 
Forsikringstilfellet må inntreffe i forsikringstiden. 
Forsikringen løper for ett år av gangen, og fornyes 
automatisk hvis ikke forsikringstaker eller lf har varslet 
at forsikringen skal opphøre. 
 
2.1 Opphør av forsikringen 
Rettighetene for forsikrede opphører automatisk når 
avtalen opphører. 
Den forsikredes rett til dekning under forsikringen 
opphører fra det tidspunkt: 
• den forsikrede ikke lenger har rett til behandling 
gjennom det norske offentlig finansierte helsevesen. 
• den forsikrede ikke lenger er ansatt i bedriften. 
 

Den forsikrede kan imidlertid fortsatt være dekket 
etter at ansettelsesforholdet mellom forsikringstaker 
og forsikrede opphører, dersom det inngås en separat 
avtale om fortsettelsesforsikring.  
Hvis forsikringen opphører (ikke fornyes), erstatter lf 
utgifter til behandling i inntil 12 måneder for 
forsikringstilfeller som er meldt til lf i forsikringstiden, 
oppad begrenset til avtalt forsikringssum. Flyttes 
forsikringen til et annet forsikringsselskap erstattes 
utgifter til, utredning, behandling eller operasjon i 
inntil tre (3) måneder etter at avtalen opphørte. 
 
3 Hvor forsikringen gjelder 
 
Forsikringen gjelder utredning, behandling og 
operasjon i Norge som beskrevet i punkt 5.1. Dersom 
selskapet ikke finner ledig kapasitet i Norge, dekkes 
tilsvarende utredning, behandling og operasjon i 
annet land i Europa. 
 
4 Hva som er forsikret 
 
4.3 Forhåndsgodkjenning 
Alle utgifter relatert til utredning, behandling og 
operasjon skal være skriftlig forhåndsgodkjent av 
Vertikal Helse. Vertikal Helse bestiller timer til 
utredning, behandling og operasjon, hvis ikke annet er 
avtalt. 
 
4.4 Behandlingsgaranti 
Forsikringen kommer til anvendelse når ventetiden på 
en utredning, behandling eller operasjon i det 
offentlige helsevesenet overstiger den avtalte 
behandlingsgarantien. Behandlingsgarantien omfatter 
alle dager bortsett fra lørdager, søndager, 
lovbestemte hellig- og høytidsdager, jul og 
nyttårsaften. Den avtalte behandlingsgarantien 
fremkommer av forsikringsbeviset. 
Behandlingsgarantien beregnes fra det tidspunktet 
Vertikal Helse har mottatt nødvendig dokumentasjon 
som beskriver behandlingsbehovet, som gyldig 
henvisning og signert fullmakt fra forsikrede. 
 
Når behandlingsbehov oppstår under opphold i 
utlandet, må forsikrede selv dekke transportutgifter til 
Norge. Behandlingsgarantien beregnes fra det 
tidspunkt den forsikrede befinner seg i Norge.  
 
Vertikal Helse garanterer at første undersøkelse eller 
behandling etter et inntruffet forsikringstilfelle skal 
finne sted innen de garanterte antall virkedager som 
fremkommer av forsikringsbeviset. Dersom 
behandlingsgarantien ikke overholdes, utbetales en 
kompensasjon på 600 NOK per virkedag fra utløpet av 



                                               

 
behandlingsgarantien og frem til undersøkelse eller 
behandling igangsettes, likevel ikke lenger enn 30 
virkedager. Behandlingsgarantien gjelder likevel ikke 
når utredning, behandling eller operasjon utsettes på 
grunn av: 
• Medisinske årsaker. 
• Behov for å avklare at det faktisk foreligger et nytt 
forsikringstilfelle. 
• Behov for særskilt kvalifisert behandlingssted. 
• Forhold utenfor Vertikal Helse sitt eller 
behandlingsstedet sin kontroll. 
• At forsikrede ikke aksepterer tilbud om utredning, 
behandling eller operasjon. 
• At forsikrede ønsker utredning, behandling eller 
operasjon etter behandlingsgarantien har utløpt. 
•Forhold hos forsikrede selv. 
I slike tilfeller har forsikrede krav på en begrunnelse 
for at behandlingsgarantien ikke kan overholdes. 
 
5 Forsikringens omfang 
 
5.1 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter utredning, behandling eller 
operasjon i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene må 
være medisinsk nødvendig for å bedre 
funksjonsevnen eller ha rehabiliterende mål, og 
utføres av autorisert helsepersonell. 
 
Forsikringen omfatter utredning og behandlingstiltak 
som er tilgjengelige i norsk offentlig helsevesen, som 
er basert på vitenskapelig dokumentasjon eller på 
etablert, anerkjent klinisk praksis i norsk medisin. 
Behandlingen skal være kunnskapsbasert og 
medisinsk nødvendig for den aktuelle skade eller 
sykdom. 
Dersom det er uenighet mellom legespesialister i valg 
av utredning- eller behandlingsmetode kan Vertikal 
Helse bestemme at det er anbefalingen fra 
legespesialist i Vertikal Helses nettverk som skal 
følges. 
 
Valg av behandlingssted 
Vertikal Helse vil på bakgrunn av opplysninger om 
forsikrede og mottatt henvisning velge et 
behandlingssted som foretar utredning og behandling 
innen forsikredes behandlingsgaranti. 
Forsikrede står fritt til å avslå tilbudet om 
behandlingssted, men har da ikke krav på behandling 
under forsikringen. 
I situasjoner der det ikke er mulig innen 
behandlingsgarantien å få tilgang til sykehus i Norge, 
kan sykehus i Europa bli valgt. 
 
5.1.4 Persontilpasset kreftbehandling 

Forsikringen omfatter persontilpasset 
kreftbehandling, herunder diagnostikk og behandling, 
som er basert på vitenskapelig dokumentasjon. 
Diagnostikk og behandling må være anbefalt og 
begrunnet av spesialist i kreftsykdommer innenfor 
Vertikal Helses nettverk. 
 
5.1.8 Psykolog 
Forsikringen dekker inntil 10 behandlinger hos 
psykolog innenfor Vertikal Helses nettverk av 
psykologer, henvist av lege, innenfor en 12 måneders 
periode fra første behandlingsdato, og det må gå 12 
måneder fra siste behandling er dekket av forsikringen 
før nye behandlinger kan kreves dekket. 
Behandling kan også gjennomføres digitalt via digitalt 
behandlingsprogram eller videokonsultasjon med 
psykolog. 
 
5.1.11 Reise og opphold 
Når utredning, behandling eller operasjon i 
forbindelse med inntruffet forsikringstilfelle bestilles 
av 
Vertikal Helse, omfatter forsikringen følgende reise- 
og oppholdsutgifter: 
• Reiseutgifter når reiseavstand mellom hjem og 
behandlingssted er over 5 mil en vei. Reiseutgifter 
erstattes etter Statens satser for pasientreiser. 
• Fly-, og hotellbestillinger når dette foretas av 
Vertikal Helse. 
• Diettgodtgjørelser dekkes etter statens satser for 
pasientreiser. 
• Losji dekkes etter forhåndsgodkjenning fra Vertikal 
Helse hvis det er medisinsk nødvendig. 
 
Utgifter til en reiseledsager kan dekkes dersom det er 
medisinsk nødvendig, og det er avtalt med Vertikal 
Helse på forhånd. 
 
Reise- og oppholdsutgifter knyttet til fysikalsk 
behandling eller psykologbehandling omfattes likevel 
ikke, selv om behandlingene er knyttet til et inntruffet 
forsikringstilfelle. 
 
5.1.12 Tekniske hjelpemidler 
Forsikringen dekker utgifter til medisinsk indiserte 
tekniske hjelpemidler i forbindelse med operasjon 
eller behandling, begrenset inntil 10 000 kr. 
Behandlende legespesialist må dokumentere at 
behovet er tilknyttet et inntruffet forsikringstilfelle. 
Dersom utgiftene gir forsikrede rett til refusjon av 
Helfo, dekkes det ikke av forsikringen. 
 
5.2 Hva forsikringen ikke omfatter 
 



                                               

 
5.2.5 Forebyggende behandling, vaksinasjoner m.m. 
Forsikringen omfatter ikke forebyggende behandling, 
vaksinasjoner, hyposensibilisering, regelmessige 
helseundersøkelser og screeningundersøkelser der 
det ikke foreligger mistanke om somatisk sykdom eller 
helseattester for å dokumentere helsetilstand. 
Herunder, men er ikke begrenset til, forebyggende 
behandling på bakgrunn av gentester. 
 
5.2.7 Tannbehandling 
Forsikringen omfatter ikke utredning, behandling eller 
operasjon hos tannlege eller tannlege med 
videreutdanning/spesialisering. 
 
5.2.12 Utredning og behandling av fedme 
Forsikringen omfatter ikke utredning, behandling eller 
operasjon og annen behandling knyttet til 
generalisert eller lokalisert fedme (herunder, men ikke 
begrenset til lipødem). Unntatt er også utredning, 
behandling, operasjoner eller reoperasjoner og 
komplikasjoner av tidligere utredning og behandling 
av fedme. 
 
5.2.14 Kjønnskorrigering 
Forsikringen omfatter ikke utgifter til utredning, 
behandling eller operasjon i forbindelse med 
kjønnsbekreftende problemstillinger. 


