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     Forsikringsbevis 
       Northmill Betalingsforsikring 
 

 

 

For Northmill Betalingsforsikring gjelder den kollektive avtalen mellom Northmill og Maiden General 

Försäkring AB og Maiden Life Försäkrings AB (Maiden Life & General), forsikringsbeviset, forsikringsvilkår for 

Northmill Betalingsforsikring og Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning 

ellers. Forsikringsvilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

    Hvem som omfattes av forsikringen 
Medlem av Northmill som har kjøpt Northmill Betalingsforsikring. Forsikringen gjelder til forsikrede har nådd 

en alder av 67 år. 

 

     Dekninger og forsikringssum  
 
      Dekninger                                                                     Forsikringssum i kroner  

Tap av inntekt pga. 

sykdom/ulykke (sykmelding) 

etter 12 måneder betales utestående saldo  

Tap av inntekt pga. ufrivillig 

arbeidsledighet/ permittering 

tilsvarende terminbeløp per måned i inntil 

12 måneder 

 

        Ved kjøp av Northmill Betalingsforsikring har medlemmet bekreftet at: 

• Medlemmet har fylt 18 år, men ikke var 62 år 

• har fast bostedsadresse i Norge 

• medlemmet ikke var kjent med forestående arbeidsledighet/permittering ved kjøp av 

Northmill Betalingsforsikring 

• medlemmet har vært fast ansatt i minst 30 timer per uke i Norge ved kjøp av Northmill 

Betalingsforsikring og har vært det sammenhengende i de siste 6 måneder 

• vært midlertidig ansatt i minst 3 måneder hos en og samme arbeidsgiver med en 

arbeidstid på minst 30 timer per uke og med en arbeidsavtale som skal gjelde i minst 9 

måneder sammenhengende eller 

• vært selvstendig næringsdrivende i minst 3 måneder og tilknyttet folketrygden, 

• medlemmet er medlem av norsk folketrygd og har rett til sykepenger/dagpenger fra NAV 

ved eventuell sykmelding og arbeidsledighet/permittering 

• medlemmet er fullt arbeidsdyktig 

• medlemmet du har ikke hatt en sykdom de siste 24 månedene som har medført at du har 

krav på sykepenger, og på søknadstidspunktet er du ikke kjent med varsel om oppsigelse 

eller fremtidig arbeidsledighet. 

 

        Forsikringen gjelder ikke for personer som ikke har betalt arbeid. 

  

     Viktig informasjon og vesentlige unntak  
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 Forsikringsselskapet er ikke ansvarlig, eller har et redusert ansvar, i forhold til unntakene som beskrevet i 

forsikringsvilkårene under punkt 4. 

 

          Forsikringsperiode 

Avtaleperiode for forsikringen er dagen etter medlemmet kjøpte forsikringen og løper for en måned om 

gangen. Forsikringen fornyes automatisk så lenge premie betales av medlemmet, dersom forsikringsavtale 

ikke sies opp eller blir sagt opp på annet grunnlag i henhold til vilkårene eller med hjemmel i 

forsikringsavtaleloven. 

• ved innmelding i avtaleperioden: fra kjøpsdato og så lenge premie betales av 

medlemmet. 

• ved utmelding av Northmill/forsikringen: ut den perioden det er betalt for. 

        

    Forsikringen fornyes automatisk for en måned om gangen og så lenge premie betales av medlemmet. 

 

       Melding av skade 
        

Skade meldes ved å logge inn på Min Side hos Northmill. Har medlemmet spørsmål i tilknytning til 

skadebehandlingen, skal medlemmet kontakte skadeoppgjørsselskapet: Insurance Management 

Administration & Advisors AS (IMAA), Postboks 165, 3571 Ål, telefon 400 34 440, e-post 

skadeservice@imaa.no. 

       

Søknad om erstatning må sendes innen 12 måneder etter at medlemmet fikk kunnskap om de forhold som 

begrunner kravet. Hvis ikke kan medlemmet miste retten til erstatning, jf. FAL § 8-5 og § 18-5. 

 

       Klage 
Klager i tilknytning til Northmill Betalingsforsikring vedrørende skadebehandling rettes til IMAA. Klager 

vedrørende forsikringen eller måten forsikringen er blitt solgt eller administrert på, rettes til Northmill. 

Hvis du ikke er fornøyd etter en slik gjennomgang, kan du sende en klage til forsikringsselskapet:  

 
       Maiden Life & General  
       Klarabergsviadukten 70 
       Box 70396 
       107 24 Stockholm  
       Sverige 
       E-post: customer.relations@maideniis.com 

 

Klager kan også rettes til Finansklagenemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan 

kontaktes på påfølgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo, e-post: post@finkn.no. 

Tlf. 23 13 19 60. Internett: www.finkn.no. 

       
        Kontaktinformasjon for spørsmål om Northmill Betalingsforsikring 

 

 Har du spørsmål om Northmill Betalingsforsikring eller andre av Northmills medlemsforsikringer kan du 

kontakte Northmill på telefon 23 50 65 49, eller sende e-post til hei@northmill.no. 

mailto:customer.relations@maideniis.com
mailto:post@finkn.no
mailto:post@finkn.no
http://www.finkn.no./
mailto:hei@northmill.no
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    Forsikringsvilkår 
     Northmill Betalingsforsikring 

 

 

 
 

1 Innledning 
Denne forsikringen hjelper deg å tilbakebetale din lånegjeld dersom du skulle bli 100% sykmeldt som 

følge av ulykke eller sykdom, eller ved full permittering/arbeidsledighet. Dekningen gjelder også ved 

dødsfall. Ved sykdom eller dødsfall vil ditt lån kunne dekkes med inntil 300 000. Ved sykmelding som 

følge av ulykke eller sykdom, erstattes din utestående lånegjeld etter 12 måneder. Dersom du skulle 

bli arbeidsledig/permittert vil forsikringen kunne dekke dine faste månedlige låne -kostnader med 

inntil 10 000 kr per måned inklusive forsikringspremie i inntil 12 måneder. 

2 Definisjoner 
 

Frivillig kollektiv forsikring: 

Innebærer en forsikringsordning for en gruppe personer og som gir dem rett til å tilslutte seg gjennom 

egen innmelding. 

Fullt arbeidsfør: 

Betyr at du kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver uten begrensninger som følge av hel eller gradert 

sykmelding, ikke være innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP), uføretrygd eller vente på vedtak om 

slik erstatning fra NAV. Du kan ikke motta jevnlige utbetalinger fra avtale om Livrente på grunn av 

arbeidsskade. Du kan ikke motta noen ytelser fra NAV av helsemessige årsaker / med medisinsk 

begrunnelse. Med erstatning fra NAV menes syke- eller rehabiliteringspenger, arbeidsavklaringspenger 

eller annen erstatning på grunn av arbeidsuførhet. For å være fullt arbeidsfør kreves videre at 

uførepensjon ikke utbetales, at ansettelse med lønnstilskudd fra NAV eller utsatt arbeidsrettet tiltak, 

sykepenger eller tilsvarende erstatning ikke er innvilget. 

Sikrede/Medlemmet: 

Kunde hos Northmill som har kjøpt Betalingsforsikring. 

        Selvstendig næringsdrivende: 

Betyr at medlemmets primære inntektskilde er en av følgende bedriftsformer: 

 
• Enkeltpersonsforetak (ENK), der medlemmet eller en nærstående leverer skattemelding  

som næringsdrivende. 
 

• Aksjeselskap (AS/ASA) eller økonomisk forening hvor medlemmet eller en nærstående i  
fellesskap eller hver for seg har minst 50 % av stemmene, aksjene eller innflytelsen. Aksjeselskap 
(AS/ASA) eller økonomisk forening hvor medlemmet eller en nærstående i  
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fellesskap eller hver for seg har minst 20 % av stemmene, aksjene eller innflytelse og der  
medlemmet er daglig leder, assisterende daglig leder eller styremedlem. 

         

•         Ansvarlig selskap (ANS/DA) eller kommandittselskap (KS) hvor Medlemmet eller en nærstående er     
        kommandittist eller komplementar. 

Hvis Medlemmet er ansatt i selskapet anses hen også som selvstendig næringsdrivende om hen 

oppfyller definisjonen ovenfor. Å være ”nærstående” menes at man har en nær relasjon med 

Medlemmet, for eksempel den som er medlem av dennes familie, har vært samboer i over to år, 

ektefelle eller den nærstående sin samboer / ektefelle. 

Forsikringsbevis: 

Et forsikringsbevis inneholder opplysninger om de forsikringer som du har valgt å tegne, de vesentlige 

rettighetene og forpliktelsene i forsikringen samt viktige begrensninger av forsikringsdekningen. 

Forsikringsbeviset finner du på side 4 og 5 i dette dokumentet.  

Forsikringsavtale: 

Den avtale som gjelder for hver enkelt persons forsikring og som omfatter melding om tilslutning til 

forsikringen, aktuelle forsikringsvilkår, det siste forsikringsbrevet og ytterligere obligatoriske regler 

etter forsikringsavtaleloven og norsk lovgivning for øvrig. 

Forsikringsbeløp: 

For ufrivillig arbeidsledighet utgjør forsikringsbeløpet det til enhver tid avtalte månedlige beløp for 

renter, avdrag og avgifter (dog ikke forsinkelsesgebyr eller forsinkelsesrente) for det forsikrede lånet 

hos Northmill, dog begrenset til maks. kr 10 000/måned. 

For dødsfall og arbeidsuførhet utgjør forsikringsbeløpet den aktuelle lånegjelden for det forsikrede 

lånet hos Northmill, dog begrenset til maks. kr 300 000. For arbeidsuførhet utbetales erstatningen 

etter 12 måneder sammenhengende sykmelding. 

Forsikret lån 

Det privatlån som Medlemmet har tatt opp hos Northmill Bank AB og som forsikringen omfatter, 

uansett om lånet innehas av Northmill eller av noen annen. Med privatlån menes ikke kontokreditt. 

Medlemmer som har rett til forsikring: 

De personene som inngår i en definert gruppe og som er berettiget å være med eller søke om en 

kollektiv forsikring. Strukturen for medlemmene som har rett til forsikring reguleres i den kollektive 

avtalen (se nedenfor). 

Forsikringstaker: 

Forsikringstaker er Northmill Bank AB. 

Forsikringsselskap: 

Maiden General Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Postboks 70396, 107 24 Stockholm, Sverige  



  

 

 
Northmills Betalingsforsikring for privatlån – Forsikringsbevis og vilkår – gjelder fra 01.6.2022 

8  

 

(Org.nr. 516406-1003) er ansvarlig for forsikringsdekningene tap av inntekt som følge av sykdom eller 

ulykke (sykmelding) og tap av inntekt som følge av arbeidsledighet/permittering. Maiden Life 

Försäkrings AB, Klarabergsviadukten 70, Postboks 70396, 107 24 Stockholm, Sverige (Org. nr. 516406-

0468) er ansvarlig for dødsfall. Maiden Life & General er ikke medlem av den norske Garantiordningen 

for skadeforsikring. Maiden Life & General er registrert i Sverige hvor det ikke finnes tilsvarende 

garantiordning. 

I disse forsikringsvilkår kalles de begge angitte forsikringsgiverne felles for” forsikringsgiveren”. 

Begunstiget: 

Northmill Bank AB er ugjenkallelig begunstiget til forsikringen. 

Forsikringstaker: 

Selskapet, organisasjonen eller foreningen som har inngått en kollektiv avtale med forsikringsgiver, i denne 
anledning Northmill Bank AB, Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm, org. nr 556709–4866. 

Kollektiv forsikring: 

Er en kollektiv avtale inngått mellom Northmill og forsikringsselskapet om Northmill Betalingsforsikring 

hvor Northmill sine medlemmer kan bli forsikret ved å kjøpe forsikringen. 

Gruppemedlem: 

Gruppemedlemmer er alle personer som tilhører gruppen som har rett til forsikring i henhold til 

gruppeavtalen. 

Northmill: 

Northmill Bank AB, Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm, org. nr. 556709-4866. 

Ventetid/karenstid ved skade: 

Tiden som må gå fra hendelsesdato for sykmelding eller arbeidsledighet/permittering før Northmill 

Betalingsforsikring utbetaler erstatning. Ventetiden/karensen er tolv måneder ved sykmelding og 30 

dager ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering. Det er ingen ventetid/karenstiden ved dødsfall. 

Kvalifiseringsperiode/ventetid ved oppstart: 

Tiden fra startdato for forsikringen til hendelsesdato/skadedato. For sykmelding er 

kvalifiseringsperioden 30 dager og for ufrivillig arbeidsledighet/permittering 90 dager.  

Sykdom: 

En svekkelse av din helsetilstand som ikke kan anses å utgjøre en ulykkesskade og som beviselig har 

nedsatt din fysiske og/eller psykiske funksjon. Sykdom inkluderer ikke frivillige skader på kroppen.  

Sykdommen anses å ha oppstått den dag da svekkelsen kan påvises og har blitt konstatert av en lege. 
 

Oppnådd alder: 
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Forsikringen opphører når den forsikrede har nådd en alder av 67 år. 

 Sykmelding: 

Betyr sykmelding som følge av ulykke eller sykdom hvor medlemmet midlertidig ikke er i stand til å 

utføre sine ordinære arbeidsoppgaver eller profesjonelle virksomhet, ikke delta i annen 

inntektsgivende aktivitet og medlemmets sin manglende evne til å arbeide blir dokumentert og 

godkjent av en allmennlege som praktiserer i Norge. 

Ufrivillig arbeidsledighet og permittering: 

Betyr å være uten lønnet arbeid uten egen skyld. Arbeidsledigheten/permitteringen må ikke være en 

følge av midlertidig ansettelse eller sesongarbeid, skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn 

av eget mislighold, streik eller en form for ulovlig handling fra Medlemmets side. Medlemmet er ansett 

som ufrivillig arbeidsledig/permittert dersom Medlemmet ikke er i arbeid som følge av 

oppsigelse/permittering, er registrert som arbeidsledig hos NAV, har rett til å motta dagpenger og ikke 

utøver sitt vanlige arbeid eller deltar i annen inntektsgivende virksomhet. 

Ulykkesskade: 

En ulykkesskade er en skade på kroppen som skjer plutselig og uforutsett på grunn av en ytre 

påvirkning. 

 

3   Generelle vilkår 
 

3.1 Gruppemedlem som har rett til forsikring 
Du som har blitt innvilget et privatlån (ikke kontokreditt) av Northmill Bank AB inngår i den 

forsikringsberettigede gruppen og kan som gruppemedlem søke om Northmills Betalingsforsikring for 

privatlån.  Disse forsikringsvilkårene beskriver i detalj de forskjellige delene av forsikringsavtalen og 

inneholder informasjon om hva forsikringen omfatter, når forsikringen trer i kraft, hvordan 

forsikringen kan forlenges, når den kan sies opp samt når og hvordan premiene må betales. Når 

forsikringen er tegnet får du et forsikringsbevis som beskriver hvilke dekninger av forsikringen som du 

har avtalt. 

 
3.2 Vilkår for å kunne kjøpe Northmill Betalingsforsikring 
Kunde hos Northmill som oppfyller følgende krav på startdatoen for forsikringen, kan kjøpe Northmill 

Betalingsforsikring: 

 
• du har fått et privat lån av Northmill Bank AB (som ikke er kontokreditt), 

 

• har fast bostedsadresse i Norge og er medlem av norsk folketrygd og har rett til 

sykepenger/dagpenger fra NAV ved eventuell sykmelding eller arbeidsledighet/ 

permittering 
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• er 18 - 62 år (forsikringen opphører når den forsikrede har nådd en alder av 67 år) 

 

• du har i tiden før søknad om forsikring: 
o vært fast ansatt som arbeidstaker i Norge med arbeidstid på minst 30 

timer per uke ved kjøp av Northmill Inntektsforsikring og har vært det 

sammenhengende i de siste seks månedene eller 

o vært selvstendig næringsdrivende minst seks måneder og har rett til 

sykepenger/dagpenger fra NAV ved eventuell sykmelding eller 

arbeidsledighet/permittering og 

• er frisk til å kunne utføre ditt arbeid, og 
 

• ikke var kjent med forestående arbeidsledighet/permittering ved tegning av forsikringen 

 

Medlemmet må være medlem av norsk folketrygd. Trer medlemmet ut av medlemskapet i norsk 

folketrygd, opphører forsikringen. 

 

3.4 Angrerett 
Medlemmet har rett til å trekke seg fra Northmill Betalingsforsikring innen de første 30 dagene etter 

forsikringens startdato. I slike tilfeller har medlemmet rett til full refusjon av allerede betalt premie. 

 
3.5 Når forsikringen gjelder fra/ ikrafttredelse 
Forsikringsgiverens ansvar løper fra dagen etter din søknad om tilslutning til forsikringen er mottatt av 

Northmill, forutsatt at din søknad om å tilsluttes til forsikringen innvilgles. Dette krever at fullstendig 

utfylt søknad er mottatt og at alle tilslutningskrav under punkt 3.2 ovenfor er oppfylt. 

 
3.6 Fornyelse 
Forsikringen løper fra ikrafttredelse-dato og forsikringen fornyes automatisk årlig dersom ikke 

forsikringen blir sagt opp av deg eller av forsikringsgiveren, eller om låneavtalen er opphørt. 

 
3.7 Endringer i forsikringsavtalen 
I forbindelse med fornyelse av forsikringen har forsikringsgiveren rett til å endre forsikringsvilkårene. 

Endring av forsikringsvilkår skjer med 30 dagers skriftlig varsel. Dersom endringer i vilkårene 

foranlediges av en endring i lov, forordning eller myndighetsforskrift har forsikringsgiveren rett å 

endre vilkårene i forsikringstiden. En endring grunnet endring i lov, forordning eller 

myndighetsforskrift kan skje med umiddelbar virkning. 
 

3.8 Premie og premieinnbetaling 
Premien beregnes for en måned av gangen og beregnes på grunnlag av din alder og gruppens 

sammensetning; for eksempel kjønn, gjennomsnittlig alder, aktuelle premieavgifter og relevante  
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regler for risikovurdering. Premiens størrelse fremgår av ditt forsikringsbevis. Premien varsles 

månedlig på forskudd og skal betales gjennom autogiro eller utsendt faktura, senest i slutten av hver 

måned. Northmill Bank AB sørger for at premien videreformidles til forsikringsgiveren. Dersom 

premien ikke innbetales i tide, og forsinkelsen ikke er av mindre betydning, har forsikringsgiveren rett 

til å si opp forsikringen. Oppsigelsen får virkning 14 dager etter at skriftlig melding om oppsigelse er 

sendt, og hvis premien ikke er innbetalt før denne tid.  

Forsikringsgiveren kan endre premien i forbindelse med fornyelse (se over pkt. 3.6). Endringen får 

virkning ved den månedlige betaling som inntreffer minst 60 dager etter at forsikringsgiveren eller 

Northmill Bank AB informerte deg om endringen.  

 
3.9 Opplysningsplikt 
 
Du plikter i henhold til forsikringsavtaleloven å opplyse i søknaden om all informasjon som kan være av  
betydning for at forsikring skal innvilges eller fornyes, samt å gi fullstendige og korrekte svar på alle spørsmål  
som blir stilt deg i søknadsprosessen. 

 
3.10 Overdragelse 
Forsikringen kan ikke overdras eller pantsettes. 

 
3.11 Forsikringen opphører automatisk når 

 
       Forsikringen opphører 

• den første dagen i måneden etter den måneden medlemmet fyller 67 år, 

• medlemmet pensjoneres og arbeider mindre en 30 timer per uke, 

• dersom du mottar uføretrygd eller lignende ytelser, 

• etter at forsikringsgiveren har utbetalt totalt 36 månedlige erstatninger for ufrivillig 

arbeidsledighet/permittering eller arbeidsuførhet  

• medlemmet dør 

• dersom forsikringen blir sagt opp av deg eller av forsikringsgiveren, eller hvis Northmill 

sier opp den kollektive avtalen, se nedenfor pkt. 3.11, 

• medlemmet ikke lenger har fast bostedsadresse i Norge og/eller medlemmet ikke lenger 

er medlem av norsk folketrygd 

• den dagen det forsikrede lånet innfris. 

 

3.12 Oppsigelse av forsikringen 
Som forsikret kan du til enhver tid si opp ditt medlemskap i forsikringen. 

Forsikringsgiver har rett å si opp forsikringen i forsikringstiden kun ved uteblitt premieinnbetaling eller 

dersom du har oppgitt feilaktig informasjon som har ført til at du blitt bevilget tilknytning til 

forsikringen på feilaktig grunnlag. 

Forsikringsgiver har også rett til å si opp forsikringen ved forsikringstidens utløp, med én måneds  
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varsel. Forsikringsgiverens oppsigelse skal alltid sendes skriftlig. 
 

Northmill har rett til å si opp den kollektive avtalen etter det som er avtalt i den kollektive avtalen. En 

slik oppsigelse medfører at samtlige forsikringer opphører den dag som er angitt i oppsigelsen, dog 

tidligst en måned fra dagen forut for oppsigelsen. 

 
En oppsigelse påvirker ikke en pågående skadebehandling. 

 
3.13 Meldefrist 
Krav om erstatning må sendes inn innen 12 måneder etter medlemmet ble kjent med de forhold som 

begrunner kravet. Forsikringsselskapet vil eventuelt ikke være erstatningspliktig hvis erstatningskravet 

fremsettes senere enn dette tidspunktet. 

 
4           Forsikringens omfang og begrensninger 

 
4.1 Formålet med forsikringen og forsikringsbeløpet 
Formålet med forsikringen er å gi den personen som har fått et privatlån (ikke kontokredit) hos 

Northmill Bank AB en økonomisk beskyttelse, og som dekker omkostningene for lånet med inntil kr 10 

000 per måned ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering. Lånebeløpet innfris med inntil kr 300 000 

ved arbeidsuførhet og dødsfall. 
 

4.2 Hva dekker forsikringen 
Forsikringen har følgende dekninger: 

• sykmelding 

• ufrivillig arbeidsledighet/permittering  

• dødsfall 

Forsikringen er en totalforsikring og det er derfor ikke mulig å ekskludere noen av dekningene fra 

forsikringen.  

 
4.3.1 Sykmelding 
Forsikringen gjelder for medlemmer som har vært fast ansatt i minst 30 timer per uke 

sammenhengende de siste seks månedene, eller har vært selvstendig næringsdrivende (i henhold til 

definisjonen) i minst seks måneder. Når du har vært forsikret i minst 30 dager (kvalifiseringsperiode) 

kan du ha rett til erstatning. Det er en forutsetning at du har vært 100% sykmeldt sammenhengende i 

365 dager for at lånet innfris (med inntil kr 300 000). 

 

Unntak: 
 

Hvilke unntak gjelder ved sykmelding 
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• psykisk sykdom eller plager, stressrelatert sykdom herunder depresjon eller 

stressreaksjon, 

• graviditetsrelatert sykdom eller plager under graviditet som en spesialistlege bedømmer å 

være en normal graviditet, 

• konsekvenser av en medisinsk behandling som ikke er medisinsk nødvendig for å 

opprettholde forsikredes livskvalitet, eller ikke er blitt påkalt av legitimert helsepersonell, 

slik som kosmetisk kirurgi som ikke er rekonstruktiv kirurgi. 

 

4.3.2 Ufrivillig arbeidsledighet/permittering 
Forsikringen gjelder for forsikret som har vært fast ansatt i minst 30 timer per uke sammenhengende 

de siste 6 måneder forut for dato for ufrivillig arbeidsledighet/permittering. 

Det er en kvalifiseringstid på 90 dager fra startdatoen ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering. Det 

vil si at varsel om den ufrivillige arbeidsledigheten/permitteringen må komme minst 90 dager etter 

startdato for forsikringen for å gi rett til erstatning. 

Vilkårene varierer avhengig av hva slags ansettelse du har hatt før du ble arbeidsledig: hvis du har hatt 

fast ansettelse, eller om du har vært selvstendig næringsdrivende. 

 

• For deg som har vært fast ansatt med minst 30 timer per uke sammenhengende de siste 

seks månedene, utbetales erstatning om du blir arbeidsledig eller permittert uten egen 

skyld.  

o Arbeidsledigheten eller permitteringen må ikke være en følge av midlertidig 

ansettelse eller sesongarbeid, skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn 

av eget mislighold, streik eller en form av ulovlig handling fra din side. 

• Erstatning utbetales kun om din ansettelse avsluttes før utløpet av tidsbestemt kontrakt 

og ikke dersom ansettelsesperioden har løpt ut. Erstatning utbetales ikke for en lenger 

periode enn til den dag som ansettelsesperioden skulle ha opphørt. 

• For deg som var selvstendig næringsdrivende, og virksomheten har opphørt permanent 

og: 

o er avviklet eller er under avvikling, eller 

o er satt under administrasjon av bobestyrer i et konkursbo, eller 

o er blitt oppløst. 

Dersom du oppfyller ovennevnte vilkår, utbetales erstatning for hver sammenhengende 

arbeidsledighetsperiode i inntil tolv måneder under hvert enkelt krav.  

Hvis medlemmet i forsikringstiden, blir 100% ufrivillig arbeidsledig/permittert, vil forsikringsselskapet 

etter 30 dager med kontinuerlig ufrivillig arbeidsledighet/permittering erstatte 1/30 av 

forsikringssummen per dag i skadeperioden, dog ikke mer enn kr 10 000 per måned. Utbetalingene 

skjer månedlig etterskuddsvis. 

Et krav om karens på 30 dager gjelder for å få dekning for ufrivillig arbeidsledighet/ permittering. Dette 

betyr at medlemmet må være dokumentert og godkjent av NAV som arbeidsledig/permittert og motta  
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dagpenger som arbeidsledig/permittert i minst 30 dager før kravet blir erstattet av 

forsikringsselskapet. Erstatning vil først kunne utbetales fra dag 31 med utbetalte dagpenger. 

Dersom du tidligere har fått utbetalt erstatning ved arbeidsledighet vil du på nytt ha rett til erstatning 

ved senere arbeidsledighet, forutsatt at du har vært tilbake i heltidsarbeid i 180 dager 

sammenhengende etter siste dag du mottok erstatning på grunn av arbeidsledighet/permittering. Dog 

benyttes en ny karensperiode på 30 dager (se over). Dette gjelder også hvis du blir arbeidsledig under 

kvalifiseringstiden på 90 dager fra forsikringens ikrafttredelse. Prøveansettelse som går over til fast 

ansettelse, teller inn i de 180 dager som kreves for gjenkvalifisering.  

Erstatning utbetales for de dager som du er arbeidsledig. Hvis du får mulighet å jobbe under din 

arbeidsledighet, avbrytes tiden da du mottar erstatning dersom du jobber i mer enn 30 dager og 

forsikringen godtar at du tilbake i arbeid ved maksimalt ett tilfelle i erstatningsperioden. 

Hvis du innvilges foreldrepenger i en periode du er arbeidsledig og mottar dagpenger, vil 

dagpengeutbetalingen fra NAV stanses. Erstatningsutbetalingene under forsikringen vil bli satt på 

pause under perioden du mottar foreldrepenger. Erstatningsutbetalingen kan gjenopptas hvis det 

igjen utbetales dagpenger etter endt periode med foreldrepenger, forutsatt at det ikke er mer enn 18 

måneder fra dagen du ble arbeidsledig. 

 
4.3.3 Dødsfall 
Ved dødsfall utbetales et engangsbeløp tilsvarende den aktuelle lånegjelden for det forsikrede lånet, 

dog maksimalt kr 300 000. 

Hvilke unntak gjelder: 
 

Dersom den forsikrede begår selvmord, med mindre det har gått ett år fra tilslutningen til forsikringen, 

eller det må antas at tilslutning har skjedd uten tanke på selvmord. 

 

4.4   Flere forsikringsperioder 
Totalt kan erstatning gis for en maksimal periode på 36 måneder for flere perioder av ufrivillig 

arbeidsledighet/permittering. 

 
4.5    Melding av skade - hva medlemmet må gjøre 
Søknad om erstatning på Northmill Betalingsforsikring skal uten ugrunnet opphold sendes til 

skadeoppgjørsselskapet. Skade meldes ved å logge inn på Min side hos Northmill. 

Har medlemmet spørsmål i tilknytning til skadebehandlingen, skal medlemmet kontakte 

skadeoppgjørsselskapet: Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA), Postboks 165, 

3571 Ål, telefon 400 34 440, e-post skadeservice@imaa.no. 

 

Ved melding av skade skal følgende dokumentasjon fremlegges: 

Sykmelding/arbeidsuførhet 
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• Kopi av sykmelding fra behandlende lege/e-sykmelding fra NAV som viser navn på 

sykemeldte, første sykmeldingsdato, periode for sykmelding (fra og til) og 

sykmeldingsårsak 

• Bekreftelse (arbeidsavtale) på at medlemmet har vært i fast arbeid mer enn 30 timer i 

uken de siste 6 månedene forut for første dag med sykmelding i henhold til sykmelding 

fra behandlende lege 

• Legen må være en allmennlege som praktiserer i Norge 

• Kopi av sykmelding må fremlegges for IMAA fortløpende for hver periode (måned) det 

søkes om erstatning for 

         

     Medlemmet må betale premien så lenge erstatning utbetales. 

 

Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering 
• Bekreftelse (arbeidsavtale) på at forsikret har vært i fast arbeide mer enn 30 timer i uken i 

minst 6 måneder forut for dato for da medlemmet mottok varsel om 

oppsigelse/permittering 

• Dokumentasjon fra NAV som viser at medlemmet er registrert som 

arbeidsledig/permittert og har rett til å motta dagpenger 

• Dokumentasjon fra NAV som viser at dagpenger er utbetalt i perioden 

• Dokumentasjon fra medlemmet sin arbeidsgiver som bekrefter årsaken og datoene for 

oppsigelse/permittering samt varigheten av arbeidsforholdet (varsel om 

oppsigelse/permittering). 

Medlemmet må betale premien så lenge erstatning utbetales. 

 

4.5.1 Frist for å melde en skade 
Krav om erstatning må sendes inn innen tolv måneder etter at medlemmet ble kjent med de forhold 

som begrunner kravet. Forsikringsselskapet vil eventuelt ikke være erstatningspliktig hvis 

erstatningskravet fremsettes senere enn dette tidspunktet. Hvis ikke kan medlemmet miste retten til 

erstatning, jf. FAL § 18-5.  

 

4.6    Begrensning av forsikringsselskapets ansvar 
 

4.6.1 Følgene av forsikringssvik 
Dersom medlemmet eller noen som representerer medlemmet gjør seg skyldig i svik mot 

forsikringsselskapet, ved inngåelse av forsikringsavtalen eller i forbindelse med krav om erstatning, 

mister medlemmet ethvert krav mot forsikringsselskapet i anledning samme hendelse, jf. FAL §§ 4-2, 

4-3, 8-1 fjerde ledd, eller §§ 13-1a, § 13-2, første ledd, 13-3, 18-1. Dersom medlemmet eller noen som 

representerer medlemmet ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge 

vedkommende til last, kan forsikringsselskapets ansvar reduseres eller bortfalle, jf. FAL § 8-1 fjerde  
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ledd, eller § 13-2, annet ledd. 

 
4.6.2   Framkallelse av forsikringstilfelle 
Dersom du forsettlig har fremkalt forsikringstilfellet er forsikringsgiver fri fra ansvar. Dersom du har 

fremkalt eller bidratt til forverring av følgene av et forsikringstilfelle gjennom grov uaktsomhet kan 

erstatningen settes ned etter hva som er rimelig med hensyn til virkningen av avkortningen og 

forholdene ellers. 

 
4.6.3 Grov uaktsomhet  
Dersom din skade har oppstått som følge av, eller skadeomfanget blitt forverret av at du har vært 

grovt uaktsom, for eksempel gjennom påvirkning av alkohol, annet rusmiddel, narkotiske preparat 

eller dopingpreparat eller gjennom påvirkning av legemiddel, som ikke har vært brukt med medisinsk 

formål etter leges ordinering, kan forsikringserstatningen settes ned helt eller delvis. 

Forsikringserstatningen kan også settes ned helt eller delvis hvis det må antas at du begått en handling 

eller unnlatt å handle med bevissthet om at handlingen eller unnlatelsen å handle innebar en 

betydelig risiko for at skaden ville inntreffe. 

 
4.6.4   Forsikringens gyldighet utenfor Norge 
Forsikring ved dødsfall gjelder hvis medlemmet dør utenfor Norden uansett oppholdets lengde.  

Forsikring ved arbeidsuførhet og arbeidsledighet gjelder når du oppholder deg utenfor Norden under 

en begrenset periode. Dersom du flytter til et land utenfor Norden, opphører forsikringen. Opphold 

utenfor Norden anses ikke som avbrutt på grunn av tilfeldige besøk i Norden for legebesøk, 

sykehusbehandling, forretningsreiser, ferie eller lignende. 

 
4.7   Force majeure 
Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for økonomisk skade som kan oppstå om saksbehandlingen av 

forsikringstilfellet eller en utbetaling forsinkes som følge av krig, politisk uro, lov, myndighetsvedtak, 

konflikt på arbeidsmarkedet eller annen hendelse utenfor forsikringsgiver sin kontroll og hvilke følger 

forsikringsgiveren ikke med rimelighet kunne forutse eller forhindre. 

 
4.8   Deltakelse i krig eller opphold utenlands ved krig eller politisk uro 
Forsikringen gir ingen erstatning hvis den forsikrede reiser til et land eller område hvor 

Utenriksdepartementet har frarådet reiser til området medlemmet skal reise til. Forsikringen gir ingen 

erstatning for forsikringstilfeller som oppstår innen ett år fra en slik reise eller opphold og som kan 

anses være en følge av krig eller uroligheter. 

Om krig eller uroligheter bryter ut i et område hvor den forsikrede oppholder seg gir forsikringen 

erstatning den første måneden, om den forsikrede ikke frivillig deltar i krigen eller urolighetene. 
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5 Skatt 
Erstatning kan anses å være skattepliktige etter skatteloven. Forsikrede kan pålegges å melde den 

mottatte erstatningen til skattemyndighetene. Forsikringsselskapet trekker ikke skatt på 

erstatningsutbetalinger. Dersom det er foretatt erstatningsutbetalinger, vil selskapet gi et underlag til 

forsikrede om størrelsen på utbetalte erstatninger i løpet av skatteåret. 

 

6 Klager 
Klager i tilknytning til Northmill Betalingsforsikring vedrørende skadebehandling rettes til IMAA. Klager 

vedrørende forsikringen eller måten forsikringen er blitt solgt eller administrert på, rettes til Northmill. 

Hvis du ikke er fornøyd etter en slik gjennomgang, kan du sende en klage til forsikringsselskapet:  

 
       Maiden Life & General  
       Klarabergsviadukten 70 
       Box 70396 
       107 24 Stockholm  
       Sverige 
       E-post: customer.relations@maideniis.com 

 

Klager kan også rettes til Finansklagenemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan 

kontaktes på påfølgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo, e-post: post@finkn.no. 

Tlf. 23 13 19 60. Internett: www.finkn.no. 

 

7 Lovvalg 
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol. 

 

8 Renter av erstatningen 
Medlemmet har krav på renter i overensstemmelse med FAL §18-4. Selskapet svarer renter av 

erstatningen når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet er sendt til selskapet. 

Forsømmer medlemmet å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med FAL §18-1, kan 

han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis medlemmet 

urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. 

 

9    Datasikkerhet 
 
9.1 Behandling av personopplysninger 
Den personlige informasjonen som gis av medlemmet blir samlet inn av eller på vegne av   

Forsikringsselskapet og kan brukes av forsikringsselskapet, forsikringsselskapets ansatte, agenter og 

tjenesteleverandører som handler under forsikringsselskapets instruksjon med formålene om  

mailto:customer.relations@maideniis.com
mailto:post@finkn.no
mailto:post@finkn.no
http://www.finkn.no./
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forsikringsadministrasjon, risikovurdering, skadebehandling, undersøkelser eller for statistiske formål. 

Forsikringsselskapet vil sørge for å kun samle inn, bruke og overføre data gitt for det spesifiserte 

formålet som kreves i henhold til denne avtalen om Northmill Betalingsforsikring og i tråd med lov om 

datasikkerhet. 

Forsikringsselskapet vil kunne behandle personlig informasjon for en rekke forskjellige formål. For 

hvert formål må forsikringsselskapet ha et juridisk grunnlag for slik behandling. Når informasjonen 

forsikringsselskapet behandler er klassifisert som «spesiell kategori data», må Forsikringsselskapet ha 

en spesifikk rettslig grunn for slik behandling i tillegg. 

Generelt baserer Forsikringsselskapet seg på følgende juridiske begrunnelser: 

• Når det er nødvendig for Forsikringsselskapet å behandle personlig informasjon for å tilby 

Northmill Betalingsforsikring og tjenestene knyttet til den. Dette kan være i forbindelse 

med vurdering av søknader, håndtering av retningslinjer, håndtering av krav og ved tilbud 

av andre tjenester 

• Når forsikringsselskapet har et begrunnet forretningsmessig behov for å behandle 

personlig informasjon, og slikt forretningsmessig behov ikke er til skade for de 

medlemmet. Slike aktiviteter er basert på behov for å vedlikeholde forsikringsselskapets 

forretningsregistre og i forbindelse med utvikling og forbedring av forsikringsselskapets 

produkter og tjenester, og for å gi informasjon om forsikringsselskapets produkter og 

tjenester 

• Når Forsikringsselskapet har en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse til å bruke slik 

personlig informasjon 

• Når Forsikringsselskapet må bruke slik personlig informasjon for å etablere, utøve eller 

forsvare selskapets juridiske rettigheter 

 
9.2 Hvordan deler forsikringsselskapet medlemmets informasjon 
For å kunne selge, administrere og tilby forsikringsselskapets produkter og tjenester, forhindre svindel 

og overholde lovkrav og myndighetskrav, kan det hende forsikringsselskapet må dele personlig 

informasjon med følgende tredjeparter: 

• Reassurandører og skadebehandlere 

• Partnere med fokus på forebyggende aktivitet 

• Politi 

• Leverandører som utfører en tjeneste på selskapets vegne 

• Andre forsikringsselskaper, forretningspartnere og agenter 

• Andre selskaper i Maiden Insurance Group 

 
9.3 Markedsføring 
Forsikringsselskapet vil ikke bruke personlig informasjon eller videreformidle disse til noen annen 

person med det formål å markedsføre ytterligere produkter eller tjenester med mindre samtykke er 

innhentet. 
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9.4 Forebygging og påvisning av svindel 
For å forhindre eller oppdage svindel og hvitvasking av penger kan forsikringsselskapet sjekke 

personopplysninger mot forskjellige svindelforebyggende selskaper som kan registrere et søk. Det kan 

også gjøres søk mot andre forsikringsselskapers databaser. Hvis det er mistanke om svindel, vil 

informasjon bli delt med disse forsikringsselskapene. Andre brukere av svindelforebyggende selskaper 

kan bruke denne informasjonen i sine egne beslutningsprosesser. 

 

9.5 Automatiserte beslutninger 
Forsikringsselskapet kan benytte automatiserte verktøy i prosessen for å vurdere søknader om 

forsikringer og skadebehandling. 

 

9.6 Hvordan kontakte forsikringsselskapet 
Vennligst besøk https://www.maidenlg.com/privacy_notice_no for ytterligere informasjon om 

hvordan og når forsikringsselskapet behandler personlig informasjon under selskapets fulle 

Personvernerklæring. Medlemmet kan også be om en papirkopi av vår personvernerklæring ved å 

kontakte personvernansvarlig på dataprotection@maideniis.com 

For ytterligere informasjon om Forsikringsselskapets bruk av personlig informasjon eller for å klage på 

bruken, vennligst kontakt forsikringsselskapets personvernansvarlig på 

dataprotection@maideniis.com, eller skriv til følgende adresse: 

 
       Personvernansvarlig, Maiden Life & General, 
       Postboks 70396, 
       107 24 Stockholm, 
       SVERIGE 


