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Dette beviset gjelder til du får nytt bevis, til ditt studentmedlemskap hos Norsk
psykologforening opphører eller at forsikringsordningen opphører.

Forsikringen omfatter

Hvor forsikringen gjelder

Profesjonsansvarsforsikring for studentmedlem av Norsk
psykologforening. For studenter som melder seg inn i
forsikringsordningen i løpet av forsikringsåret gjelder
forsikringen fra innmeldingsdato.

Forsikringen gjelder erstatningsansvar for skade som
inntreffer i Norden og som pådras etter gjeldende rett i de
nordiske land, på norsk kontinentalsokkel, om bord på
norske fartøy og fly, samt på norsk territorium i utlandet så
som ambassader og lignende, samt ved ovennevnte punkt
b.

Forsikringsavtaleloven (FAL) og andre lover som regulerer
forholdet mellom forsikringstakeren (evt. sikrede) og
forsikringsselskapet.

Forsikringsvilkår
For denne forsikringsordningen gjelder bestemmelsene i
"Forsikringsvilkår profesjonsansvar for psykolog",
forsikringsbevis og forsikringsavtalen inngått mellom
Storebrand og Norsk psykologforening. Vilkårene finner du
på www.storebrand.no/foreningsvilkaar. Du kan også sende
en e-post til psykologforsikringen@foreningsforsikring.no
eller ringe 67 51 93 07 og be om å få vilkårene tilsendt.

Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar i
situasjoner der studenten yter tilsvarende hjelp og/eller
omsorg iht. lov om helsepersonell av 2. juli 1999 og/eller
situasjoner der en psykolog ville være dekket i henhold til
psykologgjerningen.
Vilkårenes punkt 5 b) utgår for denne avtalen.

Forsikringssum og egenandel
Forsikringssummen er på 5 000 000 kr per skadetilfelle, og
samlet per år.
Egenandel er 5 000 kr per skadetilfelle.

Premieinnbetaling
Premien innkreves av Norsk psykologforening.

Sikredes meldefrist ved inntruffet
forsikringstilfelle
Er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet
opphold melde fra til forsikringsgiveren og Norsk
pasientskadeerstatning.
Sikrede mister retten til erstatning dersom krav ikke er meldt
til Storebrand Forsikring AS innen ett år etter at sikrede fikk
kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf.
Forsikringsavtalelovens § 8-5.

Forsikringen dekker også:
a)

b)

c)

d)

Oppreisningserstatning (tort og smerte) Forsikringen
er utvidet til å gjelde oppreisningskrav (tort og smerte) i
forbindelse med psykologgjerningen etter bestemmelser
i skadeserstatningslovens § 3-5. Forsikringssum for
denne dekningen er begrenset oppad til 200 000 kr
Akutt hjelp på reise over hele verden Forsikringen
dekker også situasjoner hvor psykologgjerningen
utføres tilfeldig i forbindelse med akutt
situasjon/øyeblikkelig hjelp.
Forsikringen er sekundær i forhold til det ansvaret som
er dekket av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eller
annen ansvarsforsikring.
Forsikringen omfatter også en rettshjelpsdekning med
en forsikringssum på 200 000 kr per skadetilfelle. Det
vises til forsikringsvilkårenes punkt 16.
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Sikredes tapsbegrensningsplikt
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil
inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede
gjøre det som med rimelighet kan ventes av sikrede for å
avverge eller begrense skaden.
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Sikkerhetsforskrift/Begrensninger
•
•

•
•

•

Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig vedlikehold av det
utstyr sikrede eier eller bruker i sin virksomhet.
Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav myndigheter
stiller gjennom lover og forskrifter og som gjelder
spesielt for den type virksomhet sikrede driver. Sikrede
skal ha minst et eksemplar av de til enhver tid
gjeldende lover og forskrifter.
Klientjournal skal føres i henhold til lov om
helsepersonell mv. kapittel 8.
Har sikrede unnlatt å overholde sikkerhetsforskriftene
eller å påse at de ble overholdt, svarer selskapet bare i
den utstrekning sikrede gjør det overveiende sannsynlig
at skaden ville ha inntruffet selv om
sikkerhetsforskriftene ble fulgt etter at avtalen påhvilte
en annen enn sikrede, og denne har gjort seg skyldig i
slik forsømmelse.
For tap som sikrede kan kreve dekket under ordningen
Norsk pasientskadeerstatning etter gjeldende regelverk.
Dog dekkes egenandelen til Norsk
pasientskadeerstatning, med fradrag av avtalt
egenandel under denne forsikringen.

Se for øvrig vilkårenes punkter om begrensninger.

Spørsmål om forsikring?
For å få et samlet bilde av din personlige økonomi bør du
også ta hensyn til eventuelle kollektive eller individuelle
forsikringsordninger som utbetales ved uførhet eller død.
Kontakt psykologforsikringen@foreningsforsikring.no eller
ring 67 51 93 07 for rådgivning.

Ønsker du å klage
Dersom det er gjort feil i saksbehandlingen eller
forsikringsoppgjøret kan du ta kontakt med Storebrand via
kontaktinformasjonen under:
Storebrand Livsforsikring AS
Postboks 500
1327 Lysaker
Telefon: 915 08880

Ønsker du hjelp utenfor Storebrand kan du kontakte
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 16 90

Opphør av forsikringen
Hvis ditt studentmedlemskap hos Norsk psykologforening
opphører, opphører ansvarsforsikringen for deg ut den
periode det er betalt premie for, senest første hovedforfall
etter utmelding. Hvis du selv sier opp ansvarsforsikringen,
opphører ansvarsforsikringen for deg ut den periode det er
betalt premie for, senest første hovedforfall etter utmelding.
Hvis ansvarsforsikringen sies opp av Norsk
psykologforening, opphører forsikringen på opphørsdato.

Foreldelse
Krav om erstatning foreldes etter 1 år for
profesjonsansvarsforsikringen.
Fristen begynner å løpe ved utgangen av det året den
berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som
begrunner kravet.
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Storebrand Livsforsikring AS
Organisasjonsnummer: NO 957 995 369
Hovedkontor: Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.
Postadresse: Postboks 500, 1327 Lysaker

