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§13-1 a. (forsikringstakerens og den forsikredes plikt til å gi opplysninger om    

risikoen) Selskapet kan be om opplysninger som kan ha betydning for dets 

vurdering av risikoen. 

 

          

FAL –§13-1 a. 
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3.6 Fullmakt 

Et vilkår for dekning etter denne avtalen er at Forsikrede eller barns foresatte, når 
forsikringstilfellet inntreffer, underskriver Vertikal Helses fullmakt. Denne fullmakt 
er et samtykke i at Vertikal Helse kan innhente uttalelser og relevante opplysninger 
fra alle Leger, helsepersonell og helseinstitusjoner hvor Forsikrede har vært til 
undersøkelse og/eller behandling, både forut for tidspunktet vedkommende ble 
forsikret og senere. Forsikrede må i denne forbindelse frita disse fra sin 
taushetsplikt til å gi relevante og tilstrekkelige opplysninger. Dette inkluderer svar 
på alle relevante spørsmål som Selskapet måtte finne nødvendig for behandling 
av forsikringssaken, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av 
Forsikredes rettigheter under forsikringen. 

If Vertikals vilkår 
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Vekting av kriterier 
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Fordeler 
‐ Generelt gode vilkår på alle punkt 

‐ Eneste selskap som har dekket hjemmehjelp og 
tekniske hjelpemidler etter operasjon 

‐ Dekker rusavvenning 

‐ Dekker 3 mnd. rehabilitering (standard er 14 
dager) 

‐ Dekker kreftbehandling som er godkjent av 
EMA 

‐ Krever ikke henvisning for fysikalsk behandling 

Vurdering - Tryg 

Ulemper 

‐ Kun 8 fysikalske behandlinger dekket 

‐ Ikke onlineløsning, kun telefon 
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Fordeler 
‐ Generelt gode vilkår på alle punkt 

‐ 24 fysikalske behandlinger dekket, 

uten krav til henvisning 

‐ Dekker kreftbehandling som er 

godkjent av EMA 

‐ Døgnåpen onlineløsning og 

helsetelefon 

Vurdering - Storebrand 

Ulemper 
‐ Dekker ikke rusavvenning 

‐ Kun 14 dagers rehabilitering, ikke  

hjemmehjelp eller tekniske 

hjelpemidler dekket  

‐ Høyeste pris 
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Fordeler 
‐ Generelt gode vilkår 

‐ Dekker rusavvenning  

‐ Rehabilitering i 4 uker (14 dager er standard) 

Vurdering - Gjensidige 

Ulemper 
‐ Har ikke helsetelefon 
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Fordeler 
‐ Kortest garantitid, 7 dager for spesialist og 10 

dager for operasjon 

‐ Krever at kreftbehandling er godkjent av det 

offentlige i Norge (ikke EMA) 

‐ Ubegrenset fysikalsk behandling, så lenge en 

har henvisning fra spesialist 

‐ Dekker medisiner etter sykeopphold 

‐ Dekker ubegrenset rehabilitering (standard er 

14 dager) 

Vurdering – If Vertikal 

Ulemper 
‐ Ikke kompensasjon ved brudd på garantien 

‐ Må ha henvisning fra spesialist for å få noe dekket 

‐ Begrenset forsikringssum til 5 mill. 
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Fordeler 
‐ Har dekket de viktigste delene av forsikringen 

 

Vurdering – Sparebank1 

Ulemper 
- Dekker ikke fysikalske behandlinger 

- Eneste som ikke dekker psykolog 

‐ Egenandel på online lege 
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Fordeler 
‐ Har dekket de viktigste delene av forsikringen 

 

Vurdering – Vardia 

Ulemper 
‐ Dekker ikke kreftbehandling og immunterapi 

‐ Begrenset forsikringssum til 2 mill. 

‐ Ikke kompensasjon ved brudd på 

behandlingsgarantien 

‐ Har ikke onlineløsning, kun telefonløsning i 

arbeidstiden 
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Vektet rangering 
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