Vilkår for gruppelivsforsikring
Gjelder fra 2022-03-21

Innledning – gruppelivsforsikring
Denne forsikringen gir dine nærmeste økonomisk
beskyttelse hvis du dør i forsikringsperioden. Ved
dødsfall utbetaling vi erstatning til den eller de
som du har valgt som mottakere av erstatningen
(”begunstigede”). Erstatningen utbetales som et
engangsbeløp, og er skattefritt for mottakeren.
Erstatningens størrelse fremgår av forsikringsbeviset.
Disse forsikringsvilkår gjelder for frivillig gruppeforsikring
som er tegnet på grunnlag av en gruppeavtale som er
inngått mellom Sambla och Evident Life Försäkring AB.
Grupperepresentant er Sambla, som også formidler
forsikringen i egenskap som forsikringsformidler. For
forsikringen gjelder, foruten forsikringsvilkårene, også
det som angis i gruppeavtalen.

Noen viktige begreper
Forsikringsgiver: Evident Life Försäkring AB,
organisasjonsnummer 559203-7708, som er et svensk
forsikringsselskap, er forsikringsgiver. Evident
Life Försäkring AB, heretter kalt ”Evident” bedriver
forsikringsvirksomhet og står under den svenske
Finansinspektionens tilsyn. Vår adresse og andre
kontaktopplysninger finnes på siste side av dette vilkår.
Der ordene ”vi”, ”oss” og ”vår” benyttes i teksten, er det
Evident det siktes til.
Forsikringsformidler: Sambla Group AB,
organisasjonsnummer 556974-8378, er en svensk
forsikringsmidler og står under den svenske
Finansinspektionens tilsyn. Sambla distribuerer denne
gruppeforsikringen på vegne av Evident og er etter
norsk lov å anse som en forsikringsagent.
Forsikringstaker/forsikrede: Den som inngår avtale om
forsikring med Evident kalles forsikringstaker. Personen
som ved sitt dødsfall oppnår rettighet til erstatning
kalles forsikrede. Ofte er forsikringstaker og forsikrede
samme person.
Frivillig gruppeforsikring: En forsikring som bygger
på at Evident og noen som representerer en gruppe
har inngått en gruppeavtale, som gi de som er
gruppemedlemmer rett til å søke om forsikrings hos
Evident.
Fullt arbeidsfør: Du kan utføre ditt vanlige arbeid
uten begrensninger og mottar ikke sykepenger fra
arbeidsgiver eller ytelser fra NAV. Med ytelser fra
NAV menes: sykepenger, arbeidsavklaringspenger,
uførepensjon etc.

Gruppeavtale: En avtale som inngås mellom Evident
og en representant for gruppen og som angir hvilke
personer som er gruppemedlemmer og som kan
omfattes av forsikringen. Gruppeavtalen inneholder
også mer detaljerte bestemmelser om hva forsikringen
dekker. For at gruppeforsikringen skal gjelde, må det
foreligge en gyldig gruppeavtale.
Gruppemedlem/forsikringstaker: Den som tilhører den
gruppen som bestemmes av gruppeavtalen og derfor
omfattes av, eller har rett til å søke om, forsikring.
Gruppemedlemmet er forsikringstaker i frivillig
gruppeforsikring. Nå gruppemedlemmet tegner
forsikrings for egen del er gruppemedlemmet også
forsikrede.
Grupperepresentant: Den som representerer gruppen,
for eksempel en arbeidsgiver, fagforening eller en
idrettsklubb, som har inngått en gruppeavtale med
forsikringsgiveren. For denne gruppelivsforsikringen er
Samble grupperepresentant.
Medforsikret: Ektefelle, registrert partner eller
samboer til et Gruppemedlem som har tegnet
Gruppeforsikring og som i den egenskap er Forsikrede.

Når vi benytter ordene ”du”, ”din” og ”deg” i teksten
under, mener vi deg som er både gruppemedlem og
forsikringstaker.

Begunstigede er den eller de som har rett til å få
erstatning fra forsikringen om du (den forsikrede) dør
mens du har en gyldig forsikring.
Forsikringsavtalen består av disse forsikringsvilkår,
gruppeavtalen, de opplysninger du oppgir til Evident
når du kjøper forsikringen og det forsikringsbeviset som
du får når forsikringen begynner å løpe. I tillegg gjelder
lov om forsikringsavtaler av 16. Juni 1989 nr. 69 (FAL)
og det øvrige lovverk. For forsikringen gjelder norsk
rett. l kommunikasjon med Evident som et resultat av
forsikringsavtalen foregår digitalt og på norsk/svensk.

1. Hvem kan være forsikret?
For å kunne tegne denne forsikringen kreves det
at du er gruppemedlem i henhold til gruppeavtalen
mellom Sambla og Evident. Det innebærer at du, på
tidspunktet for søknad om forsikringen, må oppfylle
samtlige følgende krav:
Du har fylt 18 men ikke 64 år
Du folkeregistrert og har fast bosted i Norge, og
Du er fullt arbeidsfør etter Evidents definisjon, se over,
og fremlegger bekreftelse på dette.

Du som er gruppemedlem, og som har fått innvilget
forsikringen for egen del, kan også velge å tegne
forsikringen for din ektefelle, registrerte partner
eller samboer, om denne ved søknadstidspunktet
oppfyller ovennevnte krav (medforsikret).

2. Hvordan søker jeg om forsikringen?
Du søker om forsikringsdekningen på Samblas
hjemmeside www.sambla.no eller per telefon i
samtale med en av Samblas forsikringsformidlere.

3. Når trer forsikringen i kraft?
Om du oppfyller kravene oppstilt i punkt 1 hvor hvem
som kan være forsikret, trer forsikringen i krav når
Sambla, på vegne av Evident, har innvilget søknaden.

4. Hva koster forsikringen?
Prisen for forsikringen (”premien”) beregnes normalt
for ett år av gangen, og beregnes avhengig av
hvilken forsikringssum du ønsker at skal utbetales
ved dødsfall og Evidents til en hver tid gjeldende
antakelse om fremtidig dødelighet og kostnader.

5. Hvordan betaler jeg?
Du betaler for forsikringen hver måned via autogiro
med mindre vi har avtalt noe annet. Full premie må
betales senest på forfallsdato.

6. Hva skjer hvis jeg ikke betaler i
tide?
Hvis du ikke betaler forsikringen i tide, dvs. senest på
forfallsdato som er oppgitt i fakturaen, kan Sambla,
på vegne av Evident, si opp forsikringen. Du vil da få
et varsel om dette (en oppsigelse) til e-postadressen
du sist oppga til oss. Forsikringen utløper hvis du ikke
betaler innen 14 dager fra det varsel om oppsigelse
som blir sendt, jf FAL § 14-2. Hvis forsikringen har
vært i kraft i mer enn ett år og den opphører som
følge av manglende betaling, kan den settes i kraft
igjen uten nye helseopplysninger hvis forsikringen blir
betalt innen 6 måneder etter den betalingsfrist som
fremgår av siste betalingsvarsel. Forsikringen vil da
være i kraft igjen dagen etter at selskapet har mottatt
betalingen, jf. FAL § 14-3.

7. Når utbetales erstatningen?
Denne forsikringen gir deg rett til erstatning ved
dødsfall (forsikringstilfellet). Dette betyr at hvis
du (den forsikrede eller den medforsikrede) dør i
forsikringsperioden, betaler vi ut erstatningssummen
du har valgt og betalt for, og som er oppgitt i
forsikringsbeviset ditt. Utbetaling skjer deretter
til mottakeren eller mottakerne du har valgt
(begunstigede).

8. Hvem får pengene
8.1 Når forsikringstakeren og den forsikrede er
samme person:
Utbetaling av forsikringssummen skjer til den eller de
personene som du har valgt, dine begunstigede. Du
kan velge hvem du vil ha som mottaker, og det kan
enten være en fysisk person (et menneske) eller en
juridisk person (en bedrift eller en organisasjon), eller
kanskje en kombinasjon. Du kan bytte begunstigede
når som helst i forsikringsperioden. På Samblas
nettside er det informasjon om hvordan du gjør det
hvis du vil bytte begunstigede.
Hvis du ikke har valgt hvem som skal motta
forsikringssummen, utbetales erstatningen for
dødsfallsforsikring til ektefelle. Hvis du ikke er gift, vil
erstatningen utbetales til dem som er dine arvinger
etter arveloven, jf FAL § 15-1.
Vær oppmerksom på at samboer ikke er likestilt med
ektefelle og må derfor begunstiges for å kunne motta
forsikringsutbetalingen.

1.

Uriktige opplysninger: Hvis det er gitt feil
eller ufullstendige svar på våre helsespørsmål,
kan dette bety at forsikringen er delvis
eller fullstendig ugyldig, noe som betyr at
forsikringsbeløpet blir redusert eller ikke utbetalt
i det hele tatt, jf Forsikringsavtaleloven kapittel
13. Hvis forsikringskontrakten er ugyldig av
denne grunn, har Evident rett til å beholde
forsikringspremien som allerede er betalt for
forsikringen. Det vises for øvrig til FAL §§ 13-2
til 13-4.

2.

Dødsfall under lengre opphold utenfor Norden:
Retten til erstatning gjelder ikke hvis den
forsikrede dør under et opphold utenfor Norden,
hvis oppholdet har vart i mer enn tolv måneder.
Opphold utenfor Norden regnes ikke som
avbrutt av midlertidige reiser/opphold i Norden
i forbindelse med legebesøk, sykehusomsorg,
arbeid, ferier eller lignende.

3.

Deltakelse i spesielt risikofylte aktiviteter:
Retten til erstatning gjelder ikke ved dødsfall
som direkte eller indirekte har oppstått som et
resultat av at den forsikrede deltar i:

8.2 Når forsikringstakeren og den forsikrede ikke er
den samme personen:
Hvis den forsikrede dør, utbetales forsikringssummen
til forsikringstakeren. Hvis forsikringstakeren dør før
den forsikrede, overføres retten til forsikringen til den
forsikrede, som deretter blir forsikringstaker.

9. Forutsetninger for utbetaling av
forsikringssum?
Den som vil fremme krav om erstatning mot Evident,
skal gi Evident de opplysninger og dokumenter
som er tilgjengelige for ham eller henne så snart
som mulig. Dette gjelder også opplysninger som
Evident ber om for å kunne ta stilling til kravet og
eventuelt utbetale erstatningsbeløpet. Evident vil
kreve tilfredsstillende bevis for at det kravutløsende
forsikringstilfellet har forekommet, samt
dokumentasjon på identiteten til den berettigede.
Ved behov, forbeholder Evident seg rett til å innhente
fullmakt til å kunne innhente opplysninger fra
medisinske instanser og/eller NAV for å kunne få
bekreftet at forsikringstilfellet har funnet sted.

dykking på dybder større enn 30 meter, solo
dykking, dykking uten overflatevakt og is-, vrakeller huledykking

10. Oppgjør og renter

boksing eller kampsport der slag og spark er
inkludert

Selskapet skal svare forsinkelsesrente av
erstatningen når det er gått 2 måneder etter at
melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet.
Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller
skaffe til veie dokumenter som er nødvendig for å
ta stilling til erstatningskravet, kan han eller hun ikke
kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det
samme gjelder hvis det berettigede urettmessig
avviser fullt eller delvis oppgjør. For øvrig gjelder
bestemmelsene i FAL § 18-4.

11. Hvordan blir pengene utbetalt?
Evident har rett til å bestemme på hvilken måte
utbetalingen skal gjennomføres. Normalt utbetaler vi
til en konto i en norsk bank.

12. Foreldelse
Krav på forsikringsoppgjør etter disse
forsikringsvilkårene foreldes etter 10 år, og andre
krav på erstatning eller forsikringssum etter 3 år.
Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår
den berettigede fikk nødvendig kunnskap om
det forhold som begrunnet kravet. (I henhold til
forsikringsavtaleloven § 18-6.)

13. Hva er unntakene?
Det er tilfeller der det ikke er rett til erstatning, til tross
for at forsikringen er betalt og er gyldig, og til tross for
at det har skjedd en forsikret hendelse (dødsfall). Her
har vi listet opp alle slike tilfeller (avsnitt 1-9).

off-piste ski
fallskjermhopping, hanggliding eller drageflyging
ekspedisjoner eller eventyrsaktiviteter
kjøring uten bilbelte eller sykling og kjøring med
elektrisk scooter uten hjelm eller lignende.

4.

Retten til erstatning gjelder heller ikke for
dødsfall som har skjedd som et resultat av at
den forsikrede er eller har vært aktiv:
som pilot eller tjenestegjørende ombord i en
militær flytur eller profesjonell testflyging
som stuntmann, luftakrobat eller i lignende
aktiviteter
i spesielt risikofylte farlige aktiviteter, som privat
livvakt eller lignende. Dette unntaket gjelder ikke
politi, rettshåndhevelse eller sikkerhetsvakter.

5.

Selvmord: Retten til erstatning gjelder ikke hvis
den forsikrede begikk selvmord innen ett (1)
år etter at forsikringen trådte i kraft. Imidlertid,
hvis det må antas at den forsikrede tegnet
forsikringen uten å ha hensikt å begå selvmord,
gjelder fortsatt retten til erstatning, jf. FAL §
13-8.

Selskapet er fri for ansvar hvis forsikringstakers
medforsikrede ektefelle/samboer dør innen 2 år
etter at vedkommende ble tatt med i forsikringen,
og dødsfallet skyldes sykdom, lyte eller mén som
medforsikrede hadde ved opptaket og som det må
antas at vedkommende kjente til. Tilsvarende gjelder
ved forhøyelse av forsikringen for ektefelle/samboer.

6.

Kriminell handling: Retten til erstatning gjelder
ikke hvis den forsikrede har dødd som følge
av eller i forbindelse med utførelse av eller
deltakelse eller medvirkning til forbrytelse.
Retten til erstatning gjelder heller ikke dødsfall
som har skjedd som følge av å begå eller delta
i terroraktiviteter, opptøyer, gjengoppgjør,
hooliganisme eller lignende voldelig aktivitet.

14. Forsikringstakers rett til å endre
forsikringen

7.

8.

9.

Deltakelse i utenlandskrig eller politisk uro
utenfor Norge: Retten til erstatning gjelder ikke
hvis den forsikrede dør under deltakelse i krig,
krigstilstand eller i politisk uro utenfor Norge.
Retten til erstatning gjelder heller ikke hvis den
forsikrede dør først senere, men av en grunn
som kan anses å være forårsaket av krigen eller
uroen.
Reiser utenfor Norge ved krig eller
krigslignende tilstander: Hvis krig eller
krigslignende uro bryter ut i et område mens den
forsikrede er der, men uten å delta i krigen eller
uroen, gjelder retten til erstatning for dødsfall
som oppstår i løpet av de første tre månedene
av slikt opphold. Retten til erstatning gjelder
ikke hvis den forsikrede forblir i området etter
de tre månedene og deretter dør. Hvis den
forsikrede bevisst reiser til et område der krig
eller krigslignende uro allerede pågår, eller hvis
forsikringen tegnes mens den forsikrede er i et
slikt område, gjelder ingen rett til erstatning for
dødsfall som kan antas at skyldes krigen eller
uroen. Dette unntaket gjelder uavhengig av når
dødsfallet oppstår, eller om dødsfallet først skjer
etter oppholdet.
Atomisk kjernefysisk prosess: Retten til
erstatning gjelder ikke dødsfall som oppstår
som følge av en kjernefysisk prosess, slik som
kjernefisjon, kjernefusjon eller radioaktivt avfall.

Hvis Norge kommer i krig, kan myndighetene
bestemme at ytelser etter forsikringsavtalen bare skal
utbetales delvis. Myndighetene kan også gjøre andre
nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å
dekke underskudd i et livsforsikringsselskap som
følge av krig, jf. Forsikringsvirksomhetsloven § 3-24.

Du har rett til å endre forsikringen ved for eksempel
å bytte begunstigede og under visse forhold øke og
redusere forsikringssummen. Informasjon om hvilke
endringer du kan gjøre og hvordan de gjøres, finner
du på Samblas nettside. Kravene som gjelder for å
tegne forsikring, som angitt i punkt 1 gjelder også
hvis du vil søke om en økning av forsikringssummen
(dvs. at du må være folkeregistrert i Norge, ha vært
bosatt i Norden de tidligere to år, ikke har nådd 65 år
og svarer på spørsmålene våre om helse).

15. Forsikringstakers rett til å angre
eller avslutte forsikringen
Du har rett til å kansellere kjøpet av forsikringen
innen 30 dager etter at du har inngått avtalen. Hvis
du ønsker å utøve din angrerett, må du varsle oss.
Du kan også si opp forsikringen når som helst slik
at den utløper umiddelbart, eller ved et fremtidig
månedsskifte. Både hvis du velger å benytte deg av
angreretten, og hvis du avbestiller forsikringen, har vi
rett til å beholde eller kreve betaling for forsikringen i
den perioden forsikringen er gyldig. Hvis du allerede
har betalt for forsikringer, har du rett til å få tilbake
delen av betalingen som gjelder tiden etter at
forsikringen har utløpt.

16. Evidents rett til å si opp eller
endre forsikringen
Evident har rett til å si opp eller endre forsikringen
hvis du har gitt feil informasjon eller hvis premien ikke
betales i tide.
Evident forbeholder seg retten til å endre
forsikringsvilkårene og forsikringspremien i
forsikringstiden, jf. FAL § 19-8.

17. Hvor lenge gjelder forsikringen?
Denne forsikringen er gyldig for et år av gangen
og fornyes automatisk hvert år så lenge den ikke
sies opp. Dette begrenser ikke muligheten til å
si opp forsikringen med umiddelbar virkning.
Automatisk fornyelse av avtalen gjelder bare dersom
gruppeavtalen mellom Evident og Sambla fremdeles
er gyldig.

I forbindelse med fornyelsen av forsikringen kan
endrede forsikringsvilkår og andre premier gjelde, se
nedenfor under overskriften «Evidents» rett til å si opp
eller endre «forsikringen». Forsikringen kan maksimalt
fornyes til å gjelde frem til den siste dagen i den
måneden du (den forsikrede) fyller 67 år.
Om gruppeavtalen opphører, kommer også
forsikringen til å opphøre. Se for øvrig punkt 20 for
når forsikringen opphører.

18. Skatteregler
Denne forsikringen er en kapitalforsikring. Dette betyr
at erstatningsutbetalingen er skattefri for mottakeren
på utbetalingstidspunktet. Utbetalingen kan eventuelt
ha innvirkning for eventuell formuesbeskatning.

19. Overføring og pantsettelse
Gruppelivsforsikringen kan ikke overføres eller
pantsettes.

20. Når opphører gruppeforsikringen
Forsikringens gjelder senest til og med den måneden
forsikrede oppnår sluttalder i forsikringen, dvs.
forsikringen opphører siste dagen i den måneden den
forsikrede har fylt 67 år.
Forsikringen kan opphøre tidligere ved følgende
tilfeller:
1.

Om gruppeavtalen opphører etter oppsigelse
fra Sambla eller Evident. Om Sambla sier opp
gruppeavtalen opphører forsikringen tidligst en
måned etter at Evident har mottatt oppsigelsen.
Om Evident sier opp gruppeavtalen opphører
forsikringen tidligst ved utløpet av inneværende
kalenderår. Se imidlertid punkt 21 om rett til
fortsettelsesforsikring.

2.

Om forsikringstaker sier opp forsikringen.

3.

Om forsikringstakeren ikke lenger tilhører den
gruppen som gruppeavtalen gir rett til å kunne
omfattes av forsikringen.

4.

Om forsikringen sies opp av Evident på grunn av
at premien ikke er betalt i tide, eller på grunn av
uriktige opplysninger.

b.

Om ekteskapet eller samboerforholdet med
gruppemedlemmet oppløses. Ved separasjon
eller skillsmisse trer medforsikret ektefelle
ut av forsikringen ved utgangen av den
måned det er avsagt dom for eller gitt
bevilling til separasjon eller skilssmisse,
selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller
endelig. Registrert partner i henhold til lov
om partnerskap av 30. April 1993 nr 40 er
likestilt med ektefelle.

Trer den forsikrede ut av gruppen på grunn av
fratredelse eller av annen årsak, plikter Sambla å
melde vedkommende ut av gruppelivsforsikringen.
For den forsikrede opphører forsikringen 14
dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra
Sambla eller Evident. Dersom slik påminnelse
ikke er sendt opphører forsikringen 2 måneder
etter at den forsikrede trådte ut av gruppen,
jfr. forsikringsavtaleloven § 19-6. Dette gjelder
likevel ikke ved uttredelse på grunn av alder. Ved
forsikringstilfeller som selskapet svarer for etter dette
punkt, kan selskapet gjøre fradrag i erstatningen i den
utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet
inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning
fra den

21. Rett til fortsettelsesforsikring
Ved uttredelse før nådd opphørsalder eller opphør av
forsikringsdekningen har de forsikrede hver for seg
rett til å tegne en fortsettelsesforsikring uten å gi nye
helseopplysninger. Fortsettelsesforsikringen gjelder
med samme vilkår, men med en annen prissetting.
Dette gjelder ikke når forsikringsdekningen overføres
til annet selskap med uendrede ytelser.
Forsikrede skal i skriftlig melding eller på annen
forsvarlig måte varsles om adgangen til å tegne
fortsettelsesforsikring. Forsikrede må benytte seg av
denne adgangen innen 6 måneder etter at selskapets
ansvar har falt bort, jf. FAL § 19-7.
For fortsettelsesforsikringen gjelder:
Forsikringen har samme opphørsalder som gjaldt for
vedkommende.
Premien beregnes individuelt.

5.

Medforsikredes forsikring opphører også i
følgende tilfeller:
a.

Om forsikringstakeren ikke lenger tilhører
den gruppen som gruppeavtalen gir rett til å
kunne omfattes av forsikringen.

Du har ikke rett til å tegne fortsettelsesforsikring om
du selv har valgt å si opp forsikringen, men fortsatt
er inkludert i den gruppen som har rett til å søke
om forsikringsdekningen. Du har heller ikke rett til å
tegne fortsettelsesforsikring dersom forsikringen sies
opp av Evident fordi premie ikke er betalt i tide eller
dersom du har oppgitt uriktige opplysninger.

Den som er medforsikret har dessuten rett til å
tegne fortsettelsesforsikring i følgende tilfeller:
Ekteskapet eller samboerforholdet med
gruppemedlemmet opphører
Evident har sagt opp forsikringen på grunn av at
gruppemedlemmet ikke har betalt premien i tide.

22. Informasjon om hvordan vi
håndterer personopplysninger

Eventuelt kan skriftlig klage sendes til;
Finansklagenemnda
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo
Dette er en klageinstans opprettet i samsvar med
bestemmelsene i FAL § 20-1. Nemndens uttalelser er
ikke bindende.
Mulige tvister mellom partene som følge av
forsikringsforholdet skal anlegges ved Oslo Tingrett/
Forliksrådet i Oslo.

Evident er ansvarlig for all behandling av
personopplysningene som blir gitt eller som
vi samler inn om forsikrede, forsikringstakere
og mottakere (”registrerte”). Vi behandler bare
personopplysninger som er nødvendige for å vurdere
retten til forsikringsdekning eller forsikringsutbetaling
eller for på annen måte å administrere og oppfylle
forsikringsavtalen eller forpliktelsene som Evident
har som forsikringsselskap. Hvis du er forsikret
eller forsikringstaker hos oss, har du alltid rett til
å be om informasjon om, eller be om retting av,
personopplysningene som Evident behandler.
En slik forespørsel sender du til dataskydd@
evidentlife.se. For mer informasjon om hvordan
vi håndterer personopplysninger, kan du lese vår
personopplysningspolicy.

25. Kontaktinformasjon til Evident

23. Forpliktelser i henhold til
hvitvaskingsregelverket

For å melde skade kan du sende en e-post til
personskade@crawco.no

Evident følger reglene som kreves for å forhindre
at forsikringen vår brukes til økonomisk kriminalitet.
Dette betyr blant annet at Evident må be
forsikringstakere, forsikrede og berettigede om ulike
opplysninger både før forsikringsavtalen inngås og i
den perioden forsikringsavtalen gjelder. Evident har
også både retten og plikten til å si opp eller nekte å
inngå forsikringsavtale hvis vi har grunn til å mistenke
at vi blir utsatt for hvitvasking eller finansiering av
terrorisme. Det kan også være en forpliktelse for oss
å rapportere mistenkelige tiltak til Politiet.

Om du ønsker å melde skade på telefon, kan du nå
oss på Crawfords hovednummer: 67 55 25 00,
hvor innringer velger tastevalget for personskade.

24. Bistand i klagesaker/tvister
At du er fornøyd med våre forsikringer og vår service
er viktig for oss, og det jobber vi gjerne hardt for. Om
du likevel mener det er gjort feil fra selskapets side,
og dette ikke kan avklares gjennom den ordinære
saksbehandlingen finnes det flere muligheter for å
saken vurdert på nytt.
Første skritt er å ta kontaktet med Klageansvarlig hos
Evident. Ved slik klage kan du sende epost til
klaga@evidentlife.se.

Selskapets fulle navn: Evident Life Försäkring AB
Adresse: Kungsgatan 8, 2tr
111 43 Stockholm, Sverige
Telefonnummer: +46(0)8-80 15 15
E-mail: kundteam@evidentlife.se
Nettside: www.evidentlife.se
Organisasjonsnummer: 559203-7708
Styrelsen har base i Stockholm
For skadeoppgjør bruker vi skadeoppgjørsselskapet
Crawford & Company (Norway) AS registrert i Norge
med organisasjonsnummer 957296181 og med
registrert kontoradresse; Kjørbokollen 30, 1337
Sandvika, Norge.

