
Livsforsikring - dekker medlem ved dødsfall med kr. 1 000 000. Forsikringssummen er uavhengig av din alder og gjelder ut 
året medlem fyller 70 år.

Uføreforsikring - dekker medlem ved uførhet er forsikringssummen kr 500 000.  Forsikringssummen er uavhengig av din alder 
og gjelder ut det året medlem fyller 60 år.

Familieulykkesforsikringen - dekker deg som medlem, ektefelle/samboer og barn (ut det kalenderår de fyller 21 år) ved ulykke 
som medfører varig medisinsk invaliditet. Erstatningen er avhengig av familiens sammensetning på skadetidspunktet, og av 
invaliditetsgraden. Gjelder ut det året medlem fyller 70 år.

Kritisk sykdomsforsikring - dekker medlem med forsikringssum kr. 100 000 dersom forsikrede får konstatert en av 
sykdommene forsikringen dekker, eller gjennomførte operasjoner. Forsikringen gjelder ut det år medlem fyller 70 år.

ID-tyveriforsikring- dekker juridisk bistand ved tyveri av din identitet. Forsikringen omfatter hele medlemmets husstand, dvs 
ektefelle/registrert partner/samboer, samt hjemmeboende barn under 20 år. Gjelder ut det året medlem fyller 70 år.

WebSafe - Nettsikkerhetsforsikring som hjelper medlem og husstand med å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett. 
Gjelder ut det året medlem fyller 70 år.

Ansvarsforsikring- dekker ansvarsområder som ikke omfattes av NPE. Oppreisning til pasienter med inntil kr. 200 000. 
Rettshjelp til privatpraktiserende kiropraktorer med inntil kr. 300 000. Gjelder ut det året medlem fyller70 år.

Reservasjonserklæring
Norsk Kiropraktorforenings kollektive Grunnforsikring

Som medlem blir du automatisk med i Norsk Kiropraktorforening sin kollektive Grunnforsikring som består av:

Medlemsnr. i Norsk Kiropraktorforening (tilsvarer kundenr på kontigentfakturaen)

Navn:

Adresse:

Postnr./poststed:

Dato / underskrift medlem Norsk kiropraktorforening:

Mottatt av NKF Forsikring, dato: 

Du kan reservere deg mot deltakelse i Grunnforsikringen ved å benytte reservasjonserklæringen nedenfor. 

Velger du å reservere deg mot deltakelse, gjør vi oppmerksom på at det kreves tilfredsstillende helseopplysninger 
dersom du på et senere tidspunkt ønsker å bli med på forsikringsordningen. Reserverer du deg mot 
grunnforsikringen, kan du ikke kjøpe å de frivillige dekningene ved død, uførhet eller kritisk sykdom. 

Har du spørsmål om forsikringer eller ønsker en profesjonell vurdering av ditt behov, kan du kontakte NKF Forsikring.
NKF Forsikring
Postboks 553, 1327 Lysaker
post@nkfforsikring.no 
Tlf:  23 11 35 55.

RESERVASJONSERKLÆRING

Jeg bekrefter med dette at jeg ikke ønsker å delta i NKFs Grunnforsikring.
Jeg bekrefter videre at jeg fraskriver meg alle rettigheter i h.h.t. forsikringsavtalen mellom Norsk ForsikringAS, AIG og Tryg Forsikring. 
Jeg er gjort kjent med at det ved senere innmelding kreves tilfredsstillende helseopplysninger på skjema fastsatt av Norsk Forsikring AS.

Vi ber om at dette skjemaet sendes inn til NKF Forsikring per post 

mailto:post@nkfforsikring.no



