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Til forsikringstakere med gruppeliv for de ansatte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når ansatte slutter 
 
Lov om Forsikringsavtaler, § 19-7, omhandler de ansattes rett til å fortsette en livsforsikring 
individuelt når de går ut av gruppen som forsikringen omfatter. I praksis vil det som regel 
være at den ansatte slutter. 
 
Den ansatte vil ved fratredelse ha rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell 
premieberegning uten å gi nye helseopplysninger. Den ansatte må benytte seg av denne 
adgangen innen seks måneder etter at selskapets ansvar har falt bort. 
 
Vedlagt følger derfor skjema for tilbud på fortsettelsesforsikring, som må distribueres til 
ansatte som avslutter sitt arbeidsforhold.
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Når du slutter i firmaets tjeneste, 
 
trer du ut av den kollektive livsforsikringen du har vært medlem av. Forsikringen opphører 
senest 2 måneder etter fratredelse i firmaet eller opphør av forsikring. 
 
Denne forlengede forsikringsdekningen bortfaller helt dersom du blir medlem av ny kollektiv 
livsforsikring i et nytt ansettelsesforhold som har en lik eller bedre forsikringsordning. 
 
Blir du medlem i en forsikring med lavere forsikringssum i et nytt ansettelsesforhold, faller 
forlengelsen av tidligere forsikring delvis bort. 
 
Du har imidlertid rett til å tegne en tilsvarende individuell livsforsikring som den du hadde i 
ansettelsesforholdet uten å avgi ny helseerklæring. Denne retten har du innen 6 måneder 
etter fratredelsen. 
 
Ønsker du tilbud om fortsettelsesforsikringen, vennligst fyll ut svarslippen og returner den til 
oss.  
 
Jeg har vært med i gruppelivsforsikringen til firma ___________________________, 
 
og ønsker tilbud på en individuell fortsettelsesforsikring i samsvar med den 
forsikringen jeg hadde i ovennevnte firma. 
 
 
 

Navn 
 

Fødsels og personnr. 
 
 

Adresse Postnr/sted 
 
 

Dato for fratredelse 
 
 

Epost                                 

 
Sted og dato Signatur 

 
 

 
Skjemaet returneres til: 
 
Virke Forsikring AS 
Henrik Ibsens gate 90 
0255 Oslo 
 


