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Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg
§ 1 Forsikringsavtalen
Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring med investeringsvalg som tilbys av Netfonds Livsforsikring AS.
Forsikringstakeren bestemmer selv hvordan sparemidlene skal investeres. Den enkelte forsikringsavtale tilordnes
andeler i verdipapirfond og/eller andre investeringsalternativer som Netfonds Livsforsikring AS til enhver tid tilbyr. Det er ingen avkastningsgaranti knyttet til forsikringen. Forsikringstaker kan velge å innbetale et eller flere
engangsbeløp eller å spare regelmessig, og bestemmer selv når hele eller deler av spareverdien skal utbetales. Alle
utbetalinger skjer i form av engangsbeløp. Det er ingen bindingstid på midler som er plassert i Netfonds Kapitalforsikring. Netfonds Livsforsikring AS kan fastsette minimums- og maksimumsbeløp for innbetaling. Ved forsikredes
død utbetales 101 prosent av spareverdien til de som er berettiget til utbetalingen.
Avkastning på sparedelen av Netfonds Kapitalforsikring vil etter gjeldende skatteregler først beskattes på utbetalingstidspunktet. Den skattepliktige formue er gitt som gjenkjøpsverdien per 1. januar året etter inntektsåret. Netfonds Livsforsikring AS er ikke ansvarlig for eventuelle endringer i skattelovgivningen. Det er forsikringstakers
ansvar å sette seg inn i gjeldende skattelovgivning. Forsikringstaker er selv ansvarlig for innbetaling av eventuell
skatt på inntekt og formue i tilknytning til forsikringsavtalen. Netfonds Livsforsikring AS er innberetningspliktig
til norske skattemyndigheter.
For forsikringsavtalen gjelder:
• Forsikringsbeviset
• Disse forsikringsvilkår
• Lov av 16. juni 1989 om forsikringsavtaler (FAL)
• Lov av 10. juni 2005 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv
• Visse bestemmelser i Lov av 12. juni 1981 om verdipapirfond
• Lov av 26. mars 1999 om skatt av formue og inntekt
• Andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov
• Diverse vilkår og bestemmelser fra Depotforvalter, jfr. § 3
Norsk lovgivning gjelder såfremt annet ikke er avtalt.
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder
foran lovbestemmelser som kan fravikes. For forsikringsavtalen gjelder videre vedtektene til de eventuelle fond det
er investert i. Forsikringsvilkårene gjelder foran vedtektene.
En forsikringsavtale kan bare avtales med norske statsborgere, personer som har vært bosatt i Norge i minst ett år
før forsikringsavtalen inngås, eller bedrifter som er registrert i Norge.
§ 2 Definisjoner
Selskapet: Netfonds Livsforsikring AS
Depotforvalter/Banken: Netfonds Bank AS
Netfonds hjemmeside: www.netfonds.no
Forsikringsbeviset: Selskapets skriftlige bekreftelse på at en forsikringsavtale er inngått. Beviset inneholder blant
annet opplysninger om avtalte innbetalinger og utbetalinger, forsikringsytelser og hvilke forsikringsvilkår
som gjelder.
Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtalen med selskapet. Som forsikringstaker regnes også de som
senere erverver eiendomsretten til forsikringen.
Forsikrede: Den personen hvis liv forsikringen knytter seg til.
Begunstiget: Den eller de personer som forsikringstaker har oppnevnt til å motta utbetaling av forsikringssummen
dersom forsikrede faller fra.
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Spareverdien: Markedsverdi av forsikringsavtalen beregnet til gjeldende kurs på angitt børsdag. Forsikringssummen: 101% av spareverdien.
Forsikringstid: Perioden fra inngåelse av forsikringsavtalen til avtalt opphør.
Administrasjonskostnader: Pris for administrasjon av forsikringsavtalen.
Risikokostnad: Pris for avtalt forsikringsdekning.
Forsikringsdepot: Register over de verdipapirer spareverdien er plassert i. Forsikringsdepotet inkluderer også en
likvid del som føres på en særskilt konto. Administrasjons- og risikokostnader belastes den likvide delen.
FAL: Forsikringsavtaleloven.
§ 3 Depotforvalter
Følgende tjenester vil bli administrert av Depotforvalter på vegne av selskapet:
• plasseringer,
• depottjenester
• kundeservice som vedrører plasseringer.
For forsikringsavtalen gjelder også Depotforvalters:
• allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto
• allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter
• informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter og
• retningslinjer for utførelse av ordre samt sammenslåing og fordeling av ordre.
For plasseringer i finansielle instrumenter gjelder også relevante regler hos ulike børser, markedsplasser, motparter
og fondsforvaltningsselskaper.
§ 4 Investeringsrisiko
Selskapet garanterer ingen minsteavkastning. Avkastningen kan bli både positiv og negativ.
Historisk avkastning for de investeringsalternativer selskapet tilbyr gir ingen garantier om fremtidig utvikling eller
fremtidig avkastning. For mer informasjon om risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter, samt vilkår for
depot, se Netfonds hjemmeside.
§ 5 Opplysningsplikt
Forsikringstaker og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal også av eget
tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av
risikoen, jfr. FAL § 13-1. Opplysningsplikten gjelder både ved etablering og ved senere risikoøkninger som skyldes
nye innbetalinger til forsikringsavtalen. Ved uriktige og/eller mangelfulle opplysninger kan selskapets ansvar falle
helt eller delvis bort. Videre kan forsikringen og alle andre forsikringer forsikringstaker/forsikrede har med selskapet, sies opp i samsvar med bestemmelsene i FAL kapittel 13. Dersom forsikringen sies opp, utbetales forsikringens
spareverdi.
§ 6 Ikrafttredelse
Selskapets ansvar begynner å løpe når forsikringsdepotet er opprettet og første innbetaling er foretatt.
§ 7 Innbetaling
Forsikringstaker står fritt til å velge innbetalingsbeløp og hyppighet innenfor de til enhver tid gjeldende rammer
som selskapet fastsetter. Selskapet har rett til å fastsette både et minimums- og maksimumsnivå for innbetaling.
Eventuelle minimums- og maksimumsbeløp fremgår av selskapets til enhver tid gjeldende prisliste som ligger på
Netfonds hjemmeside.
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Innbetaling skal skje ved overførsel fra banken. Mangler innbetalingen identifikasjon eller dersom den er uleselig,
feilaktig eller av en eller annen grunn ikke kan henføres til riktig forsikringsavtale, og feilen ikke skyldes selskapet,
skjer plassering i riktig forsikringsdepot så snart innbetalingen er blitt identifisert. Selskapet er ikke ansvarlig for
eventuell verdiforandring i tiden frem til at innbetalingen kan plasseres i riktig forsikringsdepot.
Forsikringstaker velger deretter selv hvordan innbetalingen skal plasseres. Plasseringene kan endres når som helst i
forsikringstiden. Innbetalinger som ikke kan knyttes til en enkelt forsikring eller hvor den tilhørende forsikring ikke
kan innvilges blir tilbakebetalt uten renter.
§ 8 Investeringsalternativer
Selskapet fastsetter hvilke finansielle instrumenter som kan forvaltes i forsikringsdepotet. Det til enhver tid gjeldende plasseringsutvalg fremgår av Netfonds hjemmeside. Eventuelle endringer i plasseringsutvalget trer i kraft
når selskapet har gitt underrettelse om endringen. Forsikringstaker plikter så raskt som mulig å avhende finansielle
instrumenter som selskapet ikke lenger godkjenner, samt å gi selskapet anvisning om omplassering av midlene.
Innbetalinger kan plasseres i følgende finansielle instrumenter, med mindre annet følger av selskapets til enhver tid
gjeldende plasseringsutvalg:
• verdipapirfond som er tillatt i henhold til §§ 6-12 til og med 6-14 i lov om verdipapirfond,
• børsnoterte fond
• aksjer og aksjerelaterte instrumenter (herunder warrants), samt renterelaterte instrumenter.
Selskapet kan fastsette et minimumsbeløp for likvide midler i forsikringsdepotet slik at det løpende er mulig å
belaste administrasjons- og risikokostnader uten å innløse deler av de finansielle instrumenter.
Dersom selskapet slutter å tilby et visst finansielt instrument, skal selskapet kontakte forsikringstaker for å få en
anvisning om hvordan eventuelle midler som ikke er godkjent skal omplasseres. Dersom forsikringstaker ikke gir
noen slik anvisning innen 30 dager, har selskapet rett til å omplassere midlene til likvide midler, som forsikringstaker
siden selv har rett til å omplassere.
§ 9 Forvaltning av forsikringsdepotet
Forsikringsdepotet, og samtlige finansielle instrumenter som plasseres i forsikringsdepotet, tilhører selskapet. Selskapet innehar dermed alle rettigheter overfor tredjepart.
Forsikringstaker har en fordring på selskapet som tilsvarer spareverdien av de finansielle instrumenter og eventuelle
likvider i forsikringsdepotet. Finansielle instrumenter i forsikringsdepotet kan ikke flyttes fra forsikringsdepotet av
forsikringstaker. Forsikringstaker har disposisjonsrett over midlene i forsikringsdepotet og forvalter således selv
plasseringen av innbetalte midler. Selskapet svarer kun for forsikringstakers økonomiske tap dersom selskapet har
opptrådt uaktsomt eller i strid med ufravikelig lovgivning.
Dersom en annen enn forsikringstaker skal gis fullmakt til å forestå kapitalforvaltningen for forsikringstaker, må
forsikringstaker meddele selskapet dette skriftlig ved oversendelse av fullmakt for den plasseringsberettigede ved
bruk av særskilt blankett, se Netfonds hjemmeside.
Fullmakt for plasseringsberettiget opphører dersom forsikringstaker dør, og selskapet får kunnskap om dødsfallet. Dersom det er oppnevnt en plasseringsberettiget, er forsikringstaker ansvarlig for den plasseringsberettigedes
plasseringer som om disse ble gjort av forsikringstaker selv.
Selskapet forbeholder seg retten til å avhende finansielle instrumenter som ikke er godkjent for plassering i forsikringsdepotet, dersom forsikringstaker ikke selv gjør dette etter oppfordring fra selskapet. Ikke godkjente finansielle
instrumenter kan bli avhendet uten at forsikringstaker kontaktes på forhånd. Oppgjør fra avhendede finansielle
instrumenter plasseres i forsikringsdepotet som likvide midler.
Selskapet og depotforvalter forbeholder seg retten til å belaste midler samt kjøpe eller avhende finansielle instrumenter i forsikringsdepotet i blant annet følgende tilfeller:
• når avhendelse kreves for dekning av selskapets administrasjons
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• og risikokostnader
• ved forsikredes død
• dersom det i forsikringsdepotet er tilkommet finansielle instrumenter som av selskapet ikke er godkjent for
• plassering i depot
• dersom det i forsikringsdepotet ikke finnes likvide midler for dekning av kurtasje, eller dersom det oppstår
• underskudd i forbindelse med kjøp eller salg av finansielle instrumenter
• når det kreves korrigeringer for å rette opp feilaktige transaksjoner
• ved hel eller delvis utbetaling av forsikringen
• ved omgjøring av forsikringen
• i øvrige tilfeller når dette fremgår av lovgivningen eller disse vilkårene
Selskapets avhendelse av finansielle instrumenter for forsikringstakers regning i henhold til denne bestemmelse finner sted i den rekkefølge og på det tidspunkt selskapet finner passende. Utdeling i form av penger tilføres de likvide
midler som føres opp på særskilt konto i forsikringsdepotet. Utdeling i form av finansielle instrumenter eller andre
eiendeler som ikke er godkjent for plassering i forsikringsdepot av selskapet, skal avhendes. For likvide midler i
forsikringsdepotet gir depotforvalteren rente i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. Selskapet forbeholder
seg retten til midlertidig og med øyeblikkelig virkning å stenge et forsikringsdepot for ytterligere innbetalinger dersom forsikringstaker har verdipapirer, aktiva eller andre rettigheter i depotet som er i strid med selskapets vedtekter
eller begrensninger gitt ved lov og forskrift. Forsikringstaker kan når depotet er ryddet etter søknad få gjenåpnet
forsikringsdepotet. Selskapet kan også med øyeblikkelig virkning stenge depotet dersom det oppstår en force majeure lignende situasjon utenfor selskapets kontroll som umuliggjør forsvarlig forvaltning av depotet. Selskapet
forbeholder seg også retten til å bytte ut depotforvalteren av samme grunn. Selskapet informerer forsikringstaker
før et forsikringsdepot stenges og gir beskjed ved valg av ny depotforvalter.
§ 10 Utbetaling av spareverdi
Spareverdien utbetales til forsikringstaker som et engangsbeløp på avtalt opphørstidspunkt. Forsikringstaker kan
imidlertid foreta uttak fra (gjenkjøpe helt eller delvis) forsikringsavtalen i løpet av forsikringstiden. Ved helt gjenkjøp opphører forsikringen å gjelde. Ved delvis gjenkjøp fortsetter forsikringen å gjelde med de forandringer som
foranlediges av gjenkjøpet.
Anmodning om gjenkjøp foretas når forsikringstaker er innlogget på sitt forsikringsdepot. Forsikringstaker skal
angi det beløp forsikringstaker ønsker å få utbetalt, og er selv ansvarlig for at det finnes likvide midler i forsikringsdepotet.
Full gjenkjøpsverdi svarer til likvide midler i forsikringsdepotet etter avhending av samtlige finansielle instrumenter
i forsikringsdepotet og etter fradrag for påløpte, ikke-debiterte kostnader.
Selskapet plikter ikke å gjenkjøpe hele eller deler av forsikringen dersom det ikke finnes likvide midler i forsikringsdepotet tilsvarende det beløp som anmodes gjenkjøpt.
Ved utbetaling av full gjenkjøpsverdi avsluttes forsikringsavtalen, og den opphører å gjelde. Ved helt gjenkjøp kan
selskapet beregne et særskilt avbruddsgebyr, se selskapets prisliste på Netfonds hjemmeside.
For selskapets plikt til å betale forsinkelsesrenter gjelder FAL § 18-4.
§ 11 Utbetaling av forsikringssum
Dersom forsikrede dør i forsikringstiden utbetales forsikringssummen som et engangsbeløp. Dersom forsikringstaker og forsikrede er samme person, gjelder:
a) Dersom forsikringstaker har disponert over forsikringen ved begunstigelse/pantsettelse eller på annen måte,
utbetales forsikringssummen i henhold til disposisjonen(e). Eventuell overskytende del av forsikringssummen
utbetales til ektefelle, subsidiært til arvinger etter lov eller testament.
b) Dersom forsikringstaker ikke har disponert over forsikringen, utbetales forsikringssummen til ektefelle, subNetfonds Livsforsikring AS, Postboks 8933 St. Olavs Plass, 0028 OSLO
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sidiært til arvinger etter lov eller testament.
c) Utbetaling til ektefelle, jfr. bokstav a) og b) over, gjelder likevel ikke hvis det før dødsfallet var avsagt dom
for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Dersom forsikringstaker og forsikrede ikke er samme person, gjelder:
• Dersom forsikringstaker har disponert over forsikringen ved begunstigelse/pantsettelse eller på annen måte,
utbetales forsikringssummen i henhold til disposisjonen(e). Eventuell overskytende del av forsikringssummen
utbetales til forsikringstaker.
• Dersom forsikringstaker ikke har disponert over forsikringen, utbetales forsikringssummen til forsikringstaker.
For øvrig gjelder FAL kapittel 15. For selskapets plikt til å betale forsinkelsesrenter gjelder FAL § 18-4.
§ 12 Flytterett
I samsvar med regler gitt av myndighetene kan forsikringstaker ved skriftlig anmodning flytte forsikringen til en
tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. Ved flytting kan selskapet beregne et særskilt flyttegebyr, se
prislisten på Netfonds hjemmeside.
§ 13 Avhendelse av finansielle instrumenter i forbindelse med utbetaling
Ved gjenkjøp, jfr. § 10, er forsikringstaker ansvarlig for at det finnes likvide midler tilgjengelig i forsikringsdepotet
for å dekke utbetalingsbeløpet. Har forsikringstaker ikke avhendet finansielle instrumenter for å dekke utbetalingsbeløpet i tide, kommer selskapet snarest etter angitt dag for utbetaling til å avhende nødvendig innehav slik at
utbetaling kan finne sted.
I samtlige utbetalingssituasjoner har selskapet rett til å avhende innehav på den måten som selskapet finner passende.
Selskapet avgjør hvilke og i hvilken rekkefølge forskjellige typer finansielle instrumenter skal avhendes.
For at en avsluttende utbetaling skal kunne finne sted, må samtlige finansielle instrumenter i forsikringsdepotet være
avhendet, og alle kostnader knyttet til forsikringen være dekket. Deretter kan forsikringen opphøre.
§ 14 Overskudd
Forsikringen omfatter ikke andel av selskapets overskudd.
§ 15 Rett til å endre forsikringsavtalen
Forsikringstaker kan når som helst endre forsikringens opphørstidspunkt, innbetalingenes størrelse og begunstigelser. Endring av begunstigelse må være skriftlig. Øvrige endringer kan foretas når forsikringstaker er logget inn på
sitt forsikringsdepot.
§ 16 Kostnader
Forsikringsavtalen belastes løpende med kostnader knyttet til administrasjon og forsikringsrisiko. I tillegg kommer transaksjonsrelaterte kostnader for kurtasje og kostnader som belastes i verdipapirfond. Sistnevnte kostnad er
inkludert i andelsprisene.
Selskapet har videre adgang til å belaste en innskuddskostnad, et avbruddsgebyr og et flyttegebyr. Kostnadene/gebyrene fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste, se Netfonds hjemmeside.
Administrasjons- og risikorelaterte kostnader debiteres etterskuddsvis per måned gjennom reduksjon av forsikringens spareverdi. Forsikringstakeren skal se til at det finnes likvide midler i forsikringsdepotet som dekker gjeldende
kostnader. Uttak av kostnader kan også skje gjennom salg av finansielle instrumenter i forsikringsdepotet under
selskapets oppsyn. Ved salg av finansielle instrumenter i forsikringsdepotet for dekning av kostnader gjelder § 13
tilsvarende.
Påløpte kostnader debiteres senest i forbindelse med utbetaling av spareverdien, der det beløpet som skal utbetales
reduseres med påløpt, men ikke debitert kostnad.
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§ 17 Endring av forsikringsvilkår, risikopriser og kostnader/gebyrer
Selskapet kan endre forsikringsvilkårene, risikokostnaden og øvrige kostnader/gebyrer i forsikringstiden. I forhold
til allerede inngåtte avtaler kan selskapet ikke gjøre endringen gjeldende før første ordinære innbetalingsforfall
minst fire måneder etter at forsikringstakeren har mottatt underretning om den fastsatte endringen.
Selskapet har anledning til å gjøre endringer i forsikringsvilkårene av praktisk og redaksjonell art uten forutgående
varsel til forsikringstaker.
§ 18 Begunstigelse, pantsettelse og overdragelse
Forsikringstakeren kan oppnevne en eller flere personer til, som begunstiget, å motta forsikringssummen, eller en
del av forsikringssummen, når den forfaller. Er forsikringstaker gift, bør ektefellen underrettes om oppnevnelsen.
Begunstigedes dødsfall i forsikringstiden skal meddeles selskapet skriftlig snarest mulig. Dersom en begunstiget
dør før forsikringstaker, bortfaller begunstigelsen av vedkommende. Arvinger etter begunstigede kan ikke tre inn i
dennes sted som begunstiget, med mindre forsikringstaker oppnevner en slik begunstigelse.
Forsikringen kan pantsettes. Pantet omfatter retten til å få utbetalt forsikringssummen når den forfaller, og retten til
forsikringens gjenkjøpsverdi. En pantsettelse blir gyldig og får rettsvern først når selskapet har mottatt og bekreftet
skriftlig melding om pantsettelsen.
Selskapet påtar seg ikke ansvaret for å meddele panthaver dersom innbetalingen opphører, kapitalen i forsikringen
reduseres på grunn av valgt plassering, panthavers sikkerhet av andre grunner kan bli redusert på grunn av tiltak
som er tillatt etter gjeldende vilkår, eller dersom forsikringen på grunn av manglende innbetaling eller andre årsaker
risikerer å tre ut av kraft.
Ved pantsettelse har forsikringstaker også i fortsettelsen rett til å gjøre omplasseringer dersom ikke noe annet meddeles selskapet. Uten samtykke fra panthaveren kan selskapet ikke utbetale forfalte ytelser under forsikringen.
Forsikringstaker kan overdra forsikringen til en annen som har rett til å tegne forsikring hos selskapet. En enkelt del
av forsikringen eller forsikringskapitalen kan ikke overdras separat. Ved overdragelsestidspunktet går rettighetene
etter forsikringsavtalen over på erververen.
Som overdragelsestidspunkt regnes det tidspunkt når overdragelsen blir godkjent av selskapet. Overdragelse skal
meldes skriftlig til selskapet.
Melding om overdragelse behandles av selskapet innen rimelig tid. En kostnad for overdragelse kan bli trukket fra
det forsikringsbeløp som overdras. Den til enhver tid gjeldende kostnad fremgår av selskapets prisliste, se Netfonds
hjemmeside.
Selskapet er ikke ansvarlig for gyldigheten av en meldt overdragelse eller eventuelle skattemessige eller andre
konsekvenser av en overdragelse.
§ 19 Følgene av uriktige eller ufullstendige opplysninger
Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige
for vedkommende, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale spareverdien eller forsikringssummen. For at selskapet skal kunne vurdere sitt ansvar skal det gis tillatelse til at selskapet kan innhente
opplysninger fra lege, sykehus, annen pleieanstalt, trygdekontor eller annet forsikringsselskap dersom selskapet
krever det. Den som ved erstatningsoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som vedkommende vet
eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning vedkommende ikke har krav på, mister ethvert krav mot
selskapet etter denne og andre forsikringer i anledning samme hending. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan vedkommende likevel
få delvis erstatning.
I tilfeller som nevnt over kan selskapet si opp enhver forsikring som er inngått mellom selskapet og vedkommende
med en ukes varsel.
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§ 20 Forsettlig skade
Har forsikringstaker tatt eller forsøkt å ta sitt liv, gjelder forsikringen kun dersom det er gått mer enn 12 måneder
etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller dersom det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord.
§ 21 Force majeure m.m.
Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstakers tap som er forårsaket av lovbestemmelse, myndigheters tiltak,
krigshendelse eller terrorhandling, eller noen annen lignende omstendighet. Selskapet er heller ikke ansvarlig for
forsikringstakers tap som er forårsaket av streik, blokade, boikott, lockout eller annen lignende omstendighet, selv
om selskapet selv iverksetter eller er gjenstand for bruk av et slikt kampmiddel.
Hva angår transaksjoner, innehav og adgang til selskapets tjeneste via Internett, henviser selskapet til depotvilkårene
hos depotforvalter, se Netfonds hjemmeside.
Hvis Norge kommer i krig gjelder særskilt lovgivning med hensyn til selskapets ansvar.
Selskapet er ikke ansvarlig for skade som oppstår i forbindelse med kjøp og salg av eiendeler i forsikringsdepotet, og
som skyldes feil i datasystem, dataprogram eller annet teknisk utstyr, dersom selskapet har utvist normal aktsomhet.
Selskapet er ikke pliktig til i andre tilfeller å erstatte en skade som oppstår dersom selskapet har utvist normal
aktsomhet.
§ 22 Restitusjon
Dersom forsikringsavtalen som følge av bestemmelser i §§ 19–21 er ugyldig eller kan sies opp av selskapet, er
selskapets restitusjonsansvar begrenset til det beløp som tilsvarer forsikringens spareverdi på oppgjørstidspunktet.
§ 23 Foreldelse
Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år i samsvar med FAL § 18-6.
Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst 6 måneder etter at den berettigede
har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt, jfr. bestemmelsen i FAL § 18-6, 3. ledd.
§ 24 Informasjon om forsikringstaker
Selskapet kan innhente/avgi opplysninger om kundeforholdet fra/til andre selskaper i Netfonds-konsernet og foretak
hvor Netfonds har en vesentlig eierandel.
Formålet er å kunne gi en samlet oversikt over forsikringstakers totale engasjement i konsernet, og å kunne tilrettelegge selskapet/konsernets tjenester overfor forsikringstaker. Dette omfatter ikke helseopplysninger eller andre
opplysninger som regnes som sensitive etter personopplysningsloven, med mindre det skjer i hensikt å sikre ensartet
helsebedømmelse og/eller motvirke svik.
§ 25 Kommunikasjon mellom forsikringstaker og selskapet
Kommunikasjon med forsikringstaker kommer hovedsakelig til å finne sted over Internett, enten via informasjon på
Netfonds hjemmeside, eller via elektroniske meldinger. For forsikringsdepotet gjelder likeledes at forsikringstakerens plasseringer først og fremst finner sted over Internett. En forutsetning for at forsikringen skal kunne innvilges
er derfor at forsikringstakeren har tilgang til Internett og en personlig e-postadresse. Det påligger forsikringstaker å
se til at selskapet alltid har tilgang til forsikringstakers aktuelle e-postadresse. Ved behov vil selskapet kommunisere
med forsikringstaker per vanlig post.
§ 26 Tvister m.m.
Klager og andre henvendelser kan rettes til:
Netfonds Livsforsikring AS
Stenersgate 2
0184 Oslo,
på tlf. 23 15 86 00 eller e-post: livsforsikring@netfonds.no.
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Ved tvist mellom forsikringstaker og selskapet kan saken bringes inn for Forsikringsskadenemnda i samsvar med
FAL § 20-1. Nemndens avgjørelse er ikke bindende, og tvisten kan bringes videre inn for norske domstoler. Selskapet har verneting i Oslo.
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