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Informasjon til foreldre/verge om barne- og ungdomsforsikring og om utfylling 
av helseerklæring 
 
Om utfyllingen av helseerklæringen 

 God og riktig informasjon om barnets helse og utvikling er av avgjørende betydning 
for å fastsette riktige vilkår for forsikringen. 

 Det er viktig at du svarer riktig og fullstendig på spørsmålene. Dermed unngås mulig 
tvist ved et eventuelt erstatningstilfelle som følge av manglende eller feilaktige 
opplysninger på søknadstidspunktet. 

 Er helseerklæringen ufullstendig utfylt, vil skjemaet bli sendt i retur. 
 Det skal opplyses om alle forhold det spørres om selv om disse er tilbake i tid og 

barnet nå er å anse som friskt. Det skal opplyses om både fysiske og psykiske 
forhold. 

 Det er ikke nødvendig å opplyse om forkjølelser, influensa, halsbetennelser, 
øyekatarr, oppkast/diareplager og barnesykdommer dersom barnet ble friskt etter få 
dager uten følger eller følgetilstander. 

 Ønsker du å skrive flere opplysninger, bruk tilleggsopplysninger på slutten av 
skjemaet. 

 
Forsikringsselskapets bruk av dine svar 

 Helseopplysninger som gis til Landkreditt Forsikring AS blir behandlet konfidensielt. 
Selskapets ansatte har lovbestemt taushetsplikt. 

 Dersom forsikringsselskapet innhenter helseopplysninger fra leger, behandlere og 
institusjoner som du har oppført i erklæringen, eller fra trygdekontor eller annet 
livsforsikringsselskap, vil du bli informert. 

 Dersom opplysningene som sendes til selskapet inneholder informasjon som er 
unødvendige for saksbehandleren, skal informasjonen etter bestemmelser i 
Personopplysningsloven og tilhørende konsesjon fra Datatilsynet slettes eller sendes 
tilbake. 

 Opplysningen du gir benyttes som grunnlag for selskapets helsebedømmelse. Hvis 
resultatet av helsebedømmelsen medfører avslag, tillegg i premie eller 
forbehold/reservasjon, vil du få skriftlig melding om dette. 

 Dersom du i din forsikringsavtale har fått tillegg i premie eller forbehold/reservasjon, 
men din helse blir i ettertid forbedret, kan du ta kontakt med Landkreditt Forsikring AS 
og legge fram informasjon om dette. Forsikringsselskapet vil da vurdere om den nye 
informasjonen kan føre til en justering av betingelsene for din avtale. 

 
Annen registrering av helseopplysninger 

 Finans Norge Forsikringsdrift har et register over forsikringssøkere og forsikrede. 
Registeret benyttes av forsikringsselskap tilknyttet Finans Norge Forsikringsdrift for å 
sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. 
Opplysningene blir slettet etter 10 år. Du har full innsynsrett i registeret og kan få 
tilgang til de registrerte opplysningene om deg ved å henvende deg til Landkreditt 
Forsikring AS eller Finans Norge Forsikringsdrift. 

 Nemnda for helsevurdering er næringens fellesorgan for helsevurdering og er 
sammensatt av leger og andre sakkyndige fra medlemsselskapene samt 
representanter for legeforeningen. Hvis Landkreditt Forsikring AS forelegger saken 
for Nemnda, vil et kort anonymisert resymé av din sykehistorie bli registrert med det 
formål å lage en erfaringsbase. Nemnda gir en anbefaling av søknaden. Anbefalingen 
er kun veiledende for Landkreditt Forsikring AS. 

 I noen tilfeller er det aktuelt for Landkreditt Forsikring AS å tegne forsikring i andre 
selskaper for å dekke seg ved utbetalinger til egne kunder. Dette er gjenforsikring. 
Hvis din forsikring gjenforsikres, vil helseopplysningene dine kunne bli overført og 
registrert i gjenforsikringsselskapet. Dette skjer fordi gjenforsikringsselskapet har 
behov for dine helseopplysninger for sin prisfastsettelse. 
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Opplysninger om barnets helse og utvikling 
Denne erklæringen fylles ut av barnets foreldre/verge. Samtlige spørsmål må besvares. 
God og riktig informasjon om barnets helse og utvikling er av stor betydning for å fastsette 
riktige vilkår for forsikringen. Det er derfor viktig at svarene er fullstendige og korrekte. Kan du 
ikke svare ubetinget "Nei”, skal du svare ”ja” og deretter gi utfyllende opplysninger. Hvis det 
ikke er plass til alle opplysninger ved hvert spørsmål, kan du bruke et eget ark eller feltet for 
tilleggsopplysninger til utfyllende svar. 
 
 
Det er kun barnets foreldre eller verge som kan være forsikringstaker på barne- og 
ungdomsforsikring. Forsikringstaker må være norsk eller nordisk statsborger med fast bosted 
i Norge, eller ha bodd fast i Norge sammenhengende i de siste 5 år før forsikringsavtalen 
inngås. Forsikrede (barnet) må ha fylt 3 måneder og være medlem av norsk folketrygd. 
 
 


