
Ulykkes orsikring
Dokument med op lysninger om forsikringsproduktet

Selskap:  AXA France VIE  

D forkjøpsinformasjon og i forsikringsvilkårene. 

Hv ?
Ulykkesforsikring er en f  kan om du blir utsatt for en ulykke som fører til 

skade som forsikringen dekker. Forsikringssummen er på 1 000 000 kr. 

Hva ikke?
Benbrudd i fingre og tær.

Skade som følge av ulykke som inntraff før 

startdato på forsikringen.

Er de ?

 og hvordan betaler jeg?
og Du betaler til Uno Finans.

66, da forsikringen har vært gyldig i 5 
sammenhengende år,  eller 

Hvordan ? 
e Uno Finans

Deltakelse i visse former for idrett og annen 

risikofylt virksomhet. 

Ulykke som følge av selvforskyldt skade og grov 

uaktsomhet. 

Skade som inntreffer ved opphold utenfor 

Norden hvor opphold varer i over 12 måneder.

Skade som inntreffer som en indirekte eller 

direkte følge av krig, opprør, terror eller 

atomskade.

Se vilkår for fullstendig oversikt. 

Hva ?

Ervervsmessig uførhet fra 50 % og oppover

Medisinsk invaliditet mellom 3 % - 100 %

Benbrudd

Dødsfall

Sykehusinnleggelse

Hvor er jeg d kket?
Forsikringen gjelder i hele verden. Den gjelder 24 timer i døgnet, 
både på jobb og i fritiden. 

Hvilke forpl  har jeg?
 

Du skal oppgi korrekte opplysninger ved 
endring og fornyelse av avtalen og ved skaderegulering. 
Ved skadetilfelle må du melde ifra om skaden til AXA snarest mulig.  



Forkjøpsinformasjon for Uno Finans Ulykkesforsikring. 

Denne informasjonen om Uno Finans Ulykkesforsikring er gjeldende for personer som har søkt om 

lånetilbud hos Uno Finans AS. Denne informasjonen er en oversikt over forsikringen, og utgjør ikke 

fullstendige forsikringsvilkår. Du vil finne dette dokumentet på våre nettsider. Her følger informasjon 

om forsikringen, angrerettsloven og forsikringsformidling som du har rett til å opplyses om i henhold 

til norsk lov.  

Hva forsikringen omfatter 

– Sykehusinnleggelse

– Medisinsk invaliditet

– Ervervsmessig uførhet

– Benbrudd

– Dødsfall

Slik fungerer forsikringen 

– Sykehusinnleggelse:

500 kroner per hele døgn i opp til 90 dager.

– Medisinsk invaliditet:

Har ulykkesskaden innen tre år medført medisinsk invaliditet mellom 3 % og 100 % som antas å bli

livsvarig, skal det utbetales invaliditetserstatning. For 100 % invaliditet betales hele forsikringssummen

inntil 1 000 000 NOK. For delvis invaliditet betales en mindre prosentvis del tilsvarende

invaliditetsgraden av forsikringssummen.

– Ervervsmessig uførhet:

Har ulykkesskaden innen fem år medført ervervsmessig uførhet med minst 50%, utbetales 100% av

forsikringssummen inntil 1 000 000 NOK. Der både medisinsk invaliditet og ervervsmessig uførhet

foreligger, utbetales bare forsikringssummen for invaliditet én gang. Dekningen ervervsmessig uførhet

opphører når forsikrede fyller 66 år.

– Erstatning ved benbrudd:

Forsikringen erstatter 5 000 kroner per ulykkestilfelle.

– Dødsfall:

Ved ulykke som fører til dødsfall utbetales 1 000 000 NOK.

Forutsetninger for å tegne forsikringen 

• den som er folkeregistrert i Norge,

• den som søker om forsikring og kan fremvise skriftlig beskjed om at forsikringsgiver har

akseptert søknaden,

• vedkommende søker lån og finansiering hos Uno Finans

• som er mellom 18 år og 64år.

Dersom du ikke oppfyller betingelsene, får du ikke tegne forsikringen. 

Forsikringsvilkår 

Finnes på www.unofinans.no. 

Begrensninger 

Vennligst se forsikringsvilkårene. Vi gjør oppmerksom på at forsikringen blant annet ikke dekker skade 

som inntreffer under visse former for risikofylt aktivitet, benbrudd i fingre og tær eller selvforskyldt 

skade,  



Angrerett og oppsigelse

Du har 30 dagers angrerett fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. Eventuelt innbetalt 

forsikringspremie vil da bli refundert. Ved bruk av angrerett kan skjema du får sammen med 

forsikringsvilkårene benyttes. Etter angrerettstiden kan du si opp forsikringen når du vil. Det gjøres via: 

www.unofinans.no/forsikring/oppsigelse 

Spørsmål 

Spørsmål vedrørende produktet eller annet kan rettes til forsikringsselskapet AXA på telefon: 800 

37 500, eller til Uno Finans på telefon 4000 5160. 

Annet nyttig 

Forsikringspremie: Premien utgjør 160,- NOK og du betaler premie månedlig.  

Forsikringsperioden: Forsikringen løper for 30 dager av gangen og fornyes når du betaler premien.  

Forsikringen opphører blant annet ved fylte 66 år. Forsikringsperioden har en maksimum gyldighet i 5 

år og opphører automatisk etter dette. 

Detaljer om salget: Etter tegning av forsikringen vil du motta forsikringsbevis og vilkår på e-post 

sammen med angrerettskjema. Ved kjøp av forsikring over telefon vil telefonsamtalen for din egen 

sikkerhet bli tapet og du vil deretter gi skriftlig samtykke. All informasjon foregår på norsk. Norsk lov 

skal anvendes for forsikringsavtalen og markedsføring. 

Forsikringsselskap 

Uno Finans AS markedsfører i samarbeid med filialen til AXA France Vie, registrert i 

foretaksregisterert med organisasjonsnummer NO 921 042 620, som er en del av AXA. Adresse 313 

Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Du kan kontakte AXA på adresse Postboks 

588 Skøyen, 0214 Oslo eller telefon 800 37 500. Tilsynsmyndighet er Autorite de Controle Prudentiel 

et de Resolution i Frankrike, samt Finanstilsynet i Norge, www.finanstilsynet.no. AXA håndterer 

personopplysninger i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning og lover. AXAs 

personvernpolicy og annen informasjon relatert til personopplysninger finnes på 

https://no.clp.partners.axa/personvern.  

Informasjon om forsikringsformidling 

Uno Finans Ulykkesforsikring tilbys av Uno Finans. Uno Finans AS, Org. Nr. 921 320 639, med 

addresse Skippergata 33, 0154 Oslo på telefon 4000 5160. Selskapet er registrert som 

forsikringsformidler for AXA. Registreringen kan kontrolleres på AXA sin hjemmeside 

http://clp.partners.axa/no. Uno Finans har formidlingsvirksomhet som hovedvirksomhet.  

For formidlingen og administrasjon av Uno Finans Ulykkesforsikring har Uno Finans rett til å ta ut 

kompensasjon som utgjør 45 % av den den totale premien. Som forsikringsformidler vil Uno Finans 

kunne beholde 55 % av det årlige eventuelle overskuddet. Forsikringsselskapet er ansvarlig for det 

økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra 

kunden, som følge av at Uno Finans forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til 

forsikringsformidlingsloven. 

Hvordan fremsetter jeg en klage? 

Om du ikke er fornøyd med formidlingen av forsikringen eller den informasjon vi har gitt, ønsker vi at 

du kontakter klageansvarlig hos Uno Finans. Er du misfornøyd med produktet eller skadebehandlingen 

ber vi deg i første omgang å kontakte klageansvarlig hos forsikringsselskapet. De vil gjøre det de kan 

for å løse eventuelle uklarheter. Se telefonnummer og adresse til forsikringsselskapet og Uno Finans 

over. E-post adresse til klageansvarlig hos Uno Finans er kundeservice@unofinans.no. Om du ikke 

skulle være fornøyd med svaret du får, kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 2313 1960. 

Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer 

informasjon om Finansklagenemnda finner du på www.finkn.no. Ovenstående vil ikke begrense din 

adgang til domstolsbehandling. 
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