
  

   
 

Direkte oppgjør for Grunnforsikring 
(engangsutbetaling ved dødsfall) 

 

Sparebank 1 Forsikring har gjort det enklere å melde dødsfall for medlem eller 
dødsfall for ektefelle/samboer. Det er en automatisk løsning som gir raskere 
saksbehandling og hvor det ikke behøves skriftlig dokumentasjon. 

Kriteriene for å melde inn direkteoppgjør: 
Dødsfall for medlem (som meldes av gjenværende samboer/ektefelle) 

Ved samboer/ektefelles død (som meldes av medlem) 

Avdøde eller ektefelle/samboer har kun dekning på Grunnforsikring i sitt 
medlemskap. Ifølge Sparebank 1 er det mang etterlatte som spør om det finnes 
andre forsikringer som gir utbetaling. Det er det ikke i de kollektive forsikringene, 
da må medlemmet ha en livsforsikring som tillegg. 

Når kriteriene er oppfylt kan det vises videre til et skjema på nettsiden til 
Sparebank 1 (se bildet som viser en liten 
del av skjemaet). Denne lenken kan også 
sendes til etterlatte, som fyller inn og 
sender til Sparebank 1.  

I de tilfeller hvor etterlatte trenger hjelp, 
kan forbundet  - Medlemsservice – fylle 
ut og sende inn skjema, noen i familien 
eller en representant fra 
begravelsesbyrået, skriver Sparebank1 
Forsikring i et informasjonsskriv. 

Utfylling av skjemaet krever signering av 
bankID. Enten etterlattes bankID, eller av 
noens bankID som bistår ved utfylling. 
Utbetaling går til det kontonummer som 
er skrevet på skjemaet. Signering med 
bankID har ingenting med utbetalingen å 
gjøre. 

https://webskjema.sparebank1.no/webskjema/SB1/direkteoppgjor


Utbetaling til samboer skjer dersom samboerskapet har vart i mer enn 2 år, eller 
man har felles barn og felles adresse. 

 

Når Direkte oppgjør ikke skal brukes 
I de tilfeller avdøde ikke etterlater seg ektefelle/samboer, men likevel har 
livsarvinger/øvrige arvinger, skal det ikke brukes webskjemaet – Direkte oppgjør - 
for å melde inn dødsfall.  

Det gjelder også om avdøde har flere dekninger (forsikringer f. eks. 
gruppelivsforsikring), da skal dødsfallet meldes via nettsiden til Sparebank 1.  

Da må den som melder inn autentisere seg med elektronisk id (bankID). 

 

  

https://webskjema.sparebank1.no/webskjema/enterWorkFlow.action?repositoryName=SB1&urlSuffix=forsikringskravdodsfall&originalUrlPath=SB1/forsikringskravdodsfall


  

   
 
Om Grunnforsikring 
Forbundet har Grunnforsikring som en kollektiv forsikring. Den gir økonomisk 
førstehjelp som en engangsutbetaling i forbindelse med dødsfall.  

Forsikringen gjelder medlemmet, medlemmets ektefelle/samboer, samt 
hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 
26. svangerskapsuke. 

 
Når gjelder den?  
Forsikringen gjelder både i fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. 

Det er ingen opphørsalder på forsikringen. 

Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er 
størst. 

Utbetalingen er 80 405 kroner fram til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen 
ned avhengig av alder. For hjemmeboende barn under 21 år er utbetalingen 46 
817 kroner. 


