YS1-0 Yrkesskadeforsikring
Gjelder fra 01.01.2017
1. Hvem forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter alle arbeidstakere som forsikringstaker har forsikringsplikt for på det
tidspunkt skaden eller sykdommen konstateres.
Forsikringen omfatter også
- arbeidstakere som tidligere var ansatt hos forsikringstaker, og som ikke har vært i arbeid
siden vedkommende sluttet hos forsikringstaker
- styremedlemmer, utvalgsmedlemmer o.a. i den grad de omfattes av Lov om
yrkesskadeforsikring
- arbeid som selvstendig næringsdrivende, dersom forsikringen også omfatter annen
ulykkesskade enn yrkesskade, og det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden
- skoleelever i arbeidsuke
2. Hvor forsikringen gjelder
Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.
3. Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker yrkesskader og yrkessykdommer som konstateres i henhold til Lov om
yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 med forskrifter.
3.1 Yrkesskade - yrkessykdom
Med yrkesskade og yrkessykdom menes skade og sykdom som forsikrede påføres i arbeid på
arbeidsstedet i arbeidstiden når det er:
- skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
- skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 § 13-4 er
likestilt med yrkesskade
- annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning
fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade/yrkessykdom.
4. Når yrkesskade/yrkessykdom inntreffer - konstateringstidspunkt
Med konstateringstidspunkt menes det første tidspunktet forsikrede enten
- døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp, eller
- første gang søkte legehjelp for skaden/sykdommen, eller første gang meldte krav til
selskapet på grunn av skaden eller sykdommen
5. Erstatningsoppgjør
Ved erstatningsberegningen benyttes G på oppgjørstidspunktet.
5.1 Etteroppgjør
Dersom graden av ervervsuførhet eller medisinsk invaliditet som følge av skaden/sykdommen
endrer seg vesentlig, kan forsikrede kreve etteroppgjør for erstatning ved tap i fremtidig erverv, medisinsk
invaliditet og fremtidige merutgifter. Krav om etteroppgjør må fremsettes innen 5 år etter at oppgjøret
ble avsluttet.
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5.2 Samordning med trygdeytelser
Ved utbetaling av erstatning for påførte merutgifter, og ved beregning av erstatning for
fremtidige merutgifter, tapt inntekt og erstatning til andre enn ektefelle/samboer eller barn,
gjøres det fradrag for de trygdeytelser forsikrede har rett til som følge av skaden eller
sykdommen.
5.3 Samordning med bilansvarsloven/erstatningsrett
Erstatninger som kan kreves under bilansvarsloven, eller øvrig erstatningsrett kommer til fullt
fradrag i erstatningsoppgjøret.

Ménerstatning under 15 % ved utvidet yrkesskade
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, gjelder følgende:

Ved varig medisinsk invaliditet under 15 % som følge av yrkesskade/yrkessykdom, utbetales
en forholdsmessig del av forsikringssummen i forsikringsbeviset.
Alderstillegg/aldersreduksjon beregnes på samme måte som for ménerstatning ved
yrkesskade.

Annen ulykke
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, gjelder følgende:

1. Hvem forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de personer som er angitt i forsikringsbeviset og som er medlem av
norsk folketrygd på det tidspunkt ulykken inntraff.
Forsikringen omfatter ikke vikarer fra vikarbyrå, uføre-/førtidspensjonister og personer med
sluttpakke dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.
2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.
3. Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker annen ulykke som inntreffer mens forsikringen er i kraft.
Med annen ulykke menes ulykkesskade som ikke blir godkjent som yrkesskade.
4. Erstatningsoppgjør
Erstatningen forfaller til utbetaling når et forsikringstilfelle er inntruffet og krav om erstatning
er meldt.
Ved erstatningsberegningen benyttes alder og G på det tidspunktet forsikringstilfellet
inntreffer.
Det gis ikke erstatning dersom et forsikringstilfelle er inntruffet etter at forsikrede har nådd
opphørsalder.
Dør forsikrede før forsikringen forfaller til utbetaling for ménerstatning og/eller tap i fremtidig
erverv, gjelder følgende:
- Det utbetales ingen erstatning for mén og/eller tap i fremtidig erverv.
- Dersom det er utbetalt forskudd på ménerstatning og/eller tap i fremtidig erverv for samme
skade, gjøres det fradrag i eventuell dødsfallserstatning.
- Skyldes dødsfallet annen årsak enn annen ulykke utbetales ingen erstatning. Allerede
utbetalt erstatning under forsikringen kreves ikke tilbakebetalt.
Dør forsikrede etter forfallstidspunktet for ménerstatning og/eller tap i fremtidig erverv,
utbetales ikke dødsfallserstatning, men ménerstatning og/eller tap i fremtidig erverv.
4.1 Samordning med trygdeytelser
Ved utbetaling av erstatning for påførte merutgifter, og ved beregning for fremtidige
merutgifter, tapt inntekt og erstatning til andre enn ektefelle/samboer eller barn, gjøres det
fradrag for de trygdeytelser forsikrede har rett til som følge av skaden. Dersom sikrede ikke
var medlem av folketrygden, gjøres fradrag i erstatningen for de trygdeytelser vedkommende
ville hatt rett til.
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4.2 Samordning med bilansvarsloven/erstatningsrett
Erstatninger som kan kreves under bilansvarsloven eller øvrig erstatningsrett, vil komme til
fullt fradrag i erstatningsoppgjøret.

Ulykke - dødsfall
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, gjelder følgende:

1. Hvem forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de personer som er angitt i forsikringsbeviset.
2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.
Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen i inntil 12 måneder. Denne begrensningen gjelder
ikke for studenter/au pair og personer ansatt i norske firma med virksomhet i utlandet.
3. Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker forsikredes død som følge av ulykkesskade som inntreffer mens
forsikringen er i kraft.
4. Forsikringstilfellet
Et forsikringstilfelle inntreffer på skadedato.
5. Erstatningsoppgjør
Erstatningen forfaller til utbetaling når et forsikringstilfelle er inntruffet og krav om
dødsfallserstatning er meldt.
Dersom forsikringssummen er angitt i G, vil det ved erstatningsberegningen benyttes G på
det tidspunktet forsikringstilfellet inntreffer.
Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år, utbetales dødsfallserstatning. Det
gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade
under samme forsikring.

Ulykke - invaliditet
Når det fremgår av forsikringsbeviset at denne dekningen er avtalt, gjelder følgende:

1. Hvem forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de personer som er angitt i forsikringsbeviset.
2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.
Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen i inntil 12 måneder. Denne begrensningen gjelder
ikke for studenter/au pair og personer ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet.
3. Hva forsikringen dekker
3.1 Medisinsk invaliditet
Forsikringen dekker livsvarig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade som inntreffer i
forsikringstiden.
3.2 Behandlingsutgifter
Behandlingsutgifter inntil kr 50.000 erstattes etter en erstatningsmessig ulykkesskade når
forsikrede er medlem av norsk folketrygd. Behandlingsutgifter utbetales i inntil 3 år fra
skadedagen.

3

Forsikringen gir erstatning for nødvendige utgifter etter ulykkesskade til:
1. Lege med offentlig driftstilskudd, tannlege og behandling på sykehus.
2. Fysikalsk behandling, kiropraktor og alternativ behandling foreskrevet av lege.
3. Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege.
4. Rimelige og nødvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet.
Etter avtale med selskapet erstattes nødvendige utgifter til rehabilitering/opptreningssenter
foreskrevet av lege.
Det må fremlegges originale kvitteringer.
Forsikringen dekker kun utgifter som ikke kan kreves fra annet hold.
Forsikringen dekker ikke:
- Utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker
- Utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem e.l.
Det fratrekkes en egenandel på kr 500 for hvert skadetilfelle
4. Forsikringstilfelle
Et forsikringstilfelle inntreffer på skadedato.
5. Erstatningsoppgjør
Erstatningen forfaller til utbetaling når et forsikringstilfelle er inntruffet og krav om erstatning
er meldt.
Dersom forsikringssummen er angitt i G, vil det ved erstatningsberegningen benyttes G på
det tidspunket forsikringstilfellet inntreffer.
Dør forsikrede innen ett år etter skaden, utbetales ingen invaliditetserstatning.
Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil 3 år etter
skadedagen. Det endelige oppgjøret skal da basere seg på hva som må antas å bli den
livsvarige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen etter ulykkesskaden.
Ved 100 % varig invaliditet tilsvarer erstatningen den forsikringssummen som er angitt i
forsikringsbeviset. Hvis forsikredes varige invaliditet er lavere enn 100 %, reduseres
erstatningen tilsvarende.
5.1 Spesielle bestemmelser vedrørende invaliditetserstatning
1. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av livsvarig medisinsk invaliditet.
2. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i
forskrift av 21. april 1997, del II og III.
3. Tap av, eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før
ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetsforsikring
Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig gjøres det fradrag
når invaliditetsgraden bestemmes.
4. Tannskade gir ikke rett til invaliditetserstatning.
5. Samlet invaliditetsfastsettelse for én og samme ulykkesskade kan høyst bli 100 %.
6. Skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling
Ved skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling er selskapets samlede
erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 500 millioner per
skadehendelse.
Overstiges fastsatt grense per hendelse, vil erstatningene bli redusert forholdsmessig.
Alle skader som skyldes samme hendelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende
kjede av hendelser, regnes som en skadehendelse
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