
FORTSETTELSESFORSIKRING
Sykdomsforsikring
Dødsfallsforsikring
Helseforsikring

I forbindelse med at ansettelsesforholdet ditt i bedriften opphører, meldes du ut av personalforsikringsordningen. Personalforsikringen opphører 
14 dager etter at du slutter i bedriften. Dersom personalforsikringen i bedriften omfatter sykdomsforsikring, dødsfallsforsikring eller 
helseforsikring, kan du velge å fortsette disse med individuell premieberegning uten å gi nye helseopplysninger. Dette gjelder også hvis bedriften 
har redusert dekningsnivåene på sykdomsforsikring og dødsfallsforsikring. Fortsettelsesforsikringen gjelder i så fall for differansen mellom 
tidligere nivå og dagens nivå.

Premien for fortsettelsesforsikring fastsettes på individuelt grunnlag, og du må betale denne selv. Retten til å tegne fortsettelsesforsikring må 
benyttes innen seks måneder etter at personalforsikringen har opphørt for deg. NB: Når personalforsikringen har opphørt, er du ikke forsikret før 
du eventuelt inngår avtale om fortsettelsesforsikring. Codan er ikke ansvarlig dersom det inntreffer et forsikringstilfelle i mellomtiden.

Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud, vennligst fyll ut skjemaet og send det til:

Det er ikke mulig å videreføre andre personalforsikringer enn sykdomsforsikring og/eller 
dødsfallforsikring og/eller langvarig syk forsikring og/eller helseforsikring. 
Ønsker du mer informasjon ta kontakt med en av Codan Forsikrings kundebehandlere på telefon 
408 06300 - eller sende en e-post til personalforsikring@codanforsikring.no

Jeg ønsker tilbud på individuell dødsfallsforsikring med samme 
forsikringssum som jeg hadde på den kollektive dødsfallsforsikringen

Jeg ønsker tilbud på individuell helseforsikring med samme 
dekninger som jeg hadde på den kollektive helseforsikringen

Jeg ønsker tilbud på individuell sykdomsforsikring med samme 
forsikringssum som jeg hadde på den kollektive sykdomsforsikringen

FORSIKRINGSTAKER

FYLLES UT AV ARBEIDSGIVER:

Etternavn For-/mellomnavn Adresse

Postnr. StedFødselsnr (11 siffer) Telefon E-post

Forsørger

Uførepensjonist

(gift/samboer og/eller barn under 21 år)

Førtidspensjonist

Ikke forsørger

Uføredato/Pensjonistdato

Les om Codans behandling av personopplysninger på neste side.

Var arbeidstakeren arbeidsdyktig 

a) ved inntredelse av forsikringen Ja Nei b) ved evt endring av forsikringen Ja Nei

Arbeidstakeren har vært med i personalforsikring, avtalenummer i firma/organisasjon

Sluttet (dato) Stilling/gruppe/yrke Lønn ved fratredelse

Sted/Dato Signatur

Dersom ansettelsesforholdet opphører på grunn av langvarig sykemelding:
I slike tilfeller kan du ha rett til ytelser under eksisterende ordning. Vennligst send inn skademeldingsskjema slik at vi kan ta stilling til dette.

Codan Forsikring NUF
Merket "Fortsettelsesforsikring"
Personalforsikring
Postboks 523 Skøyen
0214 Oslo

Codan Forsikring Codan Forsikring NUF Filial av Codan Forsikring A/S (Del av RSA Group)
Codanforsikring.no
(+47) 408 06300

Postboks 523 Skøyen, 0214 Oslo 
NO 991 502 491

Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, Danmark 
Erhvervsstyrelsen, CVR nr. 10529638



Codan Forsikring NUF er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger, som også kan omfatte opplysninger om din helse 
ogeventuelt fagforeningsmedlemskap. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne administrere og gjennomføre den forsikringsavtalen vi 
harinngått, for eksempel for å beregne premier, betale ut erstatning om du utsettes for en skade, samt gjennomføre analyser og beregninger på 
statistiskmateriale. Les gjerne hele vår «Informasjon om behandling av personopplysninger» på vår nettside www.codanforsikring.no/personvern. 
Der kan dublant annet få vite mer om hvilke personopplysninger vi bruker for ulike formål, hvem vi deler opplysningene dine med og hvilke 
rettigheter du har iden forbindelse. Du kan ringe vår kundeservice på (+47) 408 06300 dersom du ikke har tilgang til informasjonen på Internett. Du 
er alltid velkommentil å kontakte vårt personvernombud (DPO) på dpo@codanforsikring.no som kan svare på spørsmål eller hjelpe deg på annen 
måte. 


