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FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV: 

  
- forsikringsbeviset 
- forsikringsvilkår 
- Generelle vilkår 
- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) 
- Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65, med forskrifter. 
- det øvrige lovverk 

 
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene 
gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 
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1. DEFINISJONER 

1.1 FORSIKRINGSTAKER - SIKREDE - FORSIKREDE 
 
 

1.1.1 Forsikringstaker 

er den som inngår forsikringsavtalen med selskapet. 

 
1.1.2 Sikrede 

er den som har rett til erstatningen. 

 
1.1.3 Forsikrede 

er den hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til. 
 

 
1.2 YRKESSKADE - YRKESSYKDOM 

 
1.2.1 Yrkesskade 

er legemsskade eller sykdom som må anses forårsaket av arbeidsulykke, og som går inn under lov om 
yrkesskadeforsikring. 

 
1.2.2 Yrkessykdom 

er sykdom iht. lov om yrkesskadeforsikring. 
 

 
1.3 ANNEN ULYKKESSKADE ENN YRKESSKADE 

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk 
hendelse (ulykkestilfelle), som inntreffer og konstateres i forsikringstiden.  Annen ulykkesskade er skade 
i fritid samt ulykkesskade i arbeidstid når skaden ikke er definert som yrkesskade (tillegg til yrkesskade). 
 

 
1.4 KONSTATERINGSTIDSPUNKTET 

Med konstateringstidspunktet menes det tidspunkt skadelidte enten 
- døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp, 
- første gang søkte legehjelp for skaden/sykdommen eller 
- første gang meldte krav til selskapet på grunn av skaden eller sykdommen 

 

 
1.5 G ER FOLKETRYGDENS GRUNNBELØP 

 
 

1.6 EKTEFELLE - SAMBOER - BARN 
 

1.6.1 Ektefelle 

Med ektefelle menes den person forsikrede lovformelig er gift med. 
 

En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilgning til, eller det er avsagt dom for, 
separasjon eller skilsmisse.  Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 
 

1.6.2 Samboer 

Med samboer menes 
- person som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i 

folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år eller 
- person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. 
Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til 
hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. 
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1.6.3 Barn 

Med barn menes forsikredes egne barn under 20 år og adoptivbarn under 20 år. 

 
1.6.4 Eneforsørger 

Med eneforsørger menes person som ikke har ektefelle/samboer og som alene har omsorgen for barnet 
(barna). 
 

 
1.7 MÉN-ERSTATNING 

Mén-erstatning er erstatning som utbetales ved varig medisinsk invaliditet.  Med varig medisinsk invaliditet 
menes en varig skade på/i kroppen. (Eksempel: Tap av en finger, lammelse i ben).  Invaliditetsgraden 
fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. 

 

 
2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

2.1 Forsikringen gjelder for arbeidstaker som er ansatt hos forsikringstaker på det tidspunkt skaden eller 
sykdommen konstateres. 

 
2.2 Ved yrkesskade/yrkessykdom gjelder forsikringen også for: 

 
2.2.1 arbeidstaker som tidligere var ansatt hos forsikringstaker, og som ikke har vært i arbeid siden han sluttet 

hos forsikringstaker. 
 

2.2.2 styremedlemmer, utvalgsmedlemmer o.l. i den grad de omfattes av lov om yrkesskadeforsikring. 
 

 

 
3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Forsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler. 
 

 

 
4. HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE 

Hvis det framgår av forsikringsbeviset, 
 

4.1 dekker Selskapet Yrkesskade og yrkessykdom i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring. 
 

4.2 dekker Selskapet Annen ulykkesskade enn yrkesskade som rammer ansatte, og som er 
pådratt og konstatert i forsikringstiden (tillegg til yrkesskade) 

 
4.3 dekker Selskapet Varig medisinsk invaliditetsgrad lavere enn 15 %. Erstatningen er begrenset til 0,75G. 

 
4.4 dekker Selskapet ”Utvidet mén med” med den forsikringssum som er nevnt i forsikringsbeviset 

 
4.5 er innehaver i selvstendig næringsvirksomhet omfattet av forsikringen. 

 
 

 
5. YTELSER VED YRKESSKADE/ YRKESSYKDOM 

Selskapet dekker yrkesskader og yrkessykdommer som forsikrede påføres i arbeid på arbeidsstedet i 
arbeidstiden.  Yrkesskaden må være konstatert i forsikringstiden. Yrkessykdom som er konstatert i 
forsikringstiden dekkes, også om den skadelige påvirkning som er årsak til sykdommen, har skjedd hos 
annen arbeidsgiver enn forsikringstaker. 
 
Dersom innehaver(e) er medforsikret svarer også selskapet for det tap innehaver(e) av selvstendig 
næringsvirksomhet er påført ved yrkesskade, jf. Folketrygdlovens kapittel 13. 
Tapet beregnes som om vedkommende innehaver fyller vilkårene for ytelser ved yrkesskade etter 
folketrygdlovens kapitel 13 og ”Forskrift om standardisert erstatning” som er gitt med hjemmel i denne lov. 
 
Utover yrkesskadeloven gjelder forsikringen også når arbeidstaker i forbindelse med arbeidet er på reise 
direkte fra hjemmet til arbeids- eller oppdragsstedet, og omvendt.  
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5.1 VED SYKDOM/SKADE SOM MEDFØRER ARBEIDSUFØRHET ELLER MÉN 
 

5.1.1 Tapt inntekt 

Selskapet erstatter faktisk inntektstap fram til oppgjørstidspunktet. 
 

5.1.2 Tap i fremtidig erverv 

5.1.2.1 Ved 100 % varig ervervsmessig uførhet beregnes erstatningen slik: 
 

Inntektsgrunnlaget Grunnerstatning 
T.o.m.   7 G 22 G 

" 8 G 24 G 
" 9 G 26 G 
" 10 G 28 G 

Over 10 G 30 G 
 

Hvis skadelidtes ervervsmessige uførhet er lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende. 

Beregningsgrunnlaget er den pensjonsgivende inntekt i året før sykdommen/skaden ble konstatert. 

Hvis skadelidtes antatte pensjonsgivende inntekt i konstateringsåret, uten skaden/sykdommen, gir høyere 
grunnlag, legges denne til grunn. Tilsvarende gjelder hvis skadelidte i et senere inntektsår har hatt inntekt 
som gir et høyere grunnlag. Hvis det er særlige holdepunkter for å anta at nevnte beregningsgrunnlag er 
vesentlig lavere enn det som ville ha vært den skadelidtes alminnelige inntektsnivå uten skaden/ 
sykdommen, justeres beregningsgrunnlaget opp til dette nivået. Beregningsgrunnlaget fastsettes i forhold 
til G 1. januar i det inntektsåret inntekten er opptjent. 

 
5.1.2.2 Alderstillegg / Aldersreduksjon 

Er skadelidte yngre enn 35 år på oppgjørstidspunktet, utbetales et tillegg på 2,5 % av grunnerstatningen 
for hvert år vedkommende er yngre enn 35 år. Dessuten utbetales et tillegg på 35 % av 
grunnerstatningen. 

 
Er skadelidte 35-44 år, økes erstatningen med 3,5 % av grunnerstatningen for hvert år skadelidte er yngre 
enn 45 år på oppgjørstidspunktet. 

 
For hvert år skadelidte er eldre enn 46 år på oppgjørstidspunktet, reduseres erstatningen med 5 % av 
grunnerstatningen, men ikke mer enn 90 %. 

 
Var skadelidte, uavhengig av den aktuelle skaden eller sykdommen allerede minst 50 % ervervsmessig 
ufør, kan skadelidte kreve erstatningen utmålt etter skadeserstatningsloven § 3-1, hvis dette leder til en 
høyere erstatning enn utmåling etter reglene her. 

 
5.1.3 Mén-erstatning 

5.1.3.1 Mén-erstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på 15 % eller mer, dersom annet ikke er 
avtalt. 
 
Grunnerstatningen fastsettes slik: 

Ved medisinsk 
invaliditetsgrad 

 
Grunnerstatning 

15 – 24 % 0,75 G 
25 – 34 % 1,00 G 
35 – 44 % 1,50 G 
45 – 54 % 2,00 G 
55 – 64 % 2,50 G 
65 – 74 % 3,00 G 
75 – 84 % 3,75 G 
85 % og høyere 4,50 G 
Ved skade som er betydelig større enn skade som gir 
grunnlag for invaliditetsgrad på 100 % 

 
5,50 G 

 

Er forsikringen ”Utvidet mén med” valgt, økes grunnerstatningen ved 85 % invaliditet og høyere 
tilsvarende det som er nevnt i forsikringsbeviset. Ved andre invaliditetsgrader nevnt over økes 
grunnerstatningen forholdsmessig. 

 
5.1.3.2 Alderstillegg/-begrensninger 

For hvert år skadelidte var yngre enn 45 år på konstateringstidspunktet, utbetales et tillegg på 2 % av 
grunnerstatningen. Erstatningen reduseres med 2 % av grunnerstatningen for hvert år skadelidte var eldre 
enn 46 år. Maksimal reduksjon er 50 %. 
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5.1.3.3 Dersom forsikringen «Medisinsk invaliditet 0 – 15 %» er nevnt i forsikringsbeviset er forsikringen utvidet til 
å omfatte varig medisinsk invaliditetsgrad lavere enn 15 %. Erstatningen er begrenset til 0,6 G. 

 
Erstatningen fastsettes slik: 

Ved medisinsk 
invaliditetsgrad 

 
Erstatning 

0 -  5 % 0,25 G 
6 - 10 % 0,45 G 

11 - 14 % 0,60 G 
 

5.1.4 Merutgifter 

5.1.4.1 Påførte merutgifter fram til oppgjørstidspunktet: 
Selskapet dekker dokumenterte utgifter som er påført arbeidstakeren på grunn av sykdommen/skaden. 

 

5.1.4.2 Fremtidige merutgifter: 
Selskapet dekker fremtidige årlige merutgifter som følge av sykdommen/skaden. 
Erstatningen er avhengig av skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet, og fastsettes på følgende måte: 

 
Skadelidtes alder:  
under 35 år 21 ganger påregnelige årlige utgifter 
mellom 35 og 49 år 19  "     "        " " 
mellom 50 og 59 år 16  "     "        " " 
mellom 60 og 69 år 14  "     "        " " 
over 70 år 8  "     "        " " 

 

5.1.4.3 Merutgifter i forbindelse med innehavers næringsvirksomhet omfattes ikke av forsikringen. 
 

 
5.2 VED DØDSFALL 

 
5.2.1 Erstatning til ektefelle eller samboer 

Erstatningen er 15 G 
Erstatningen utbetales til ansattes ektefelle, subsidiært til samboer. For hvert år avdøde var eldre enn 46 
år, reduseres erstatningen med 5 % av grunnerstatningen. Maksimal reduksjon er 80 %. 

 
5.2.2 Erstatning til barn under 20 år 

Det beregnes særskilt erstatning for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av 
barnets alder ved forsørgers bortfall og utgjør: 

 
Barnets alder Erstatning Barnets alder Erstatning 

< 1 år 6,5 G 10 år 3,5 G 
1 år 6,0 G 11 år 3,0 G 
2 år 6,0 G 12 år 2,5 G 
3 år 5,5 G 13 år 2,5 G 
4 år 5,0 G 14 år 2,0 G 
5 år 5,0 G 15 år 2,0 G 
6 år 4,5 G 16 år 1,5 G 
7 år 4,0 G 17 år 1,5 G 
8 år 4,0 G 18 år 1,0 G 
9 år 3,5 G 19 år 1,0 G 

 

Var avdøde eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg til hvert av barna. 

 
5.2.3 Erstatning til andre enn ektefelle, samboer og barn 

Ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom, betales erstatning til andre enn ektefelle, 
samboer og barn når disse helt eller delvis ble forsørget av avdøde. 
Erstatning for tap av forsørger utmåles etter de alminnelige erstatningsrettslige regler. Det tas ikke hensyn 
til om forsikringstaker etter gjeldende rett er ansvarlig for skaden/sykdommen. 

 
5.2.4 Utgifter forbundet med dødsfallet 

dekkes med 0,5 G. 
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5.3 HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

Selskapet svarer ikke for skade, sykdom, dødsfall, tap eller utgifter som ikke omfattes av Lov om 
yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989. Belastningslidelser, og skader som oppstår under reise til/fra arbeid, 
defineres ikke som yrkesskade eller yrkessykdom iht. loven. Dog har Selskapet utvidet vilkåret for dekning 
av reiser til/fra arbeid, se punkt 5, siste avsnitt. 

 
Erstatningen kan settes ned eller falle helt bort dersom arbeidstakeren forsettlig eller grovt uaktsomt har 
medvirket til skaden, jf. Lov om Yrkesskadeforsikring § 14. 
 

 

 
6. YTELSER VED ANNEN ULYKKESSKADE 

Forsikringen omfatter annen ulykkesskade enn yrkesskade, som inntreffer i forsikringstiden når 
forsikringen er valgt og dette framgår av forsikringsbeviset. 

 

6.1 VED ULYKKESSKADE SOM MEDFØRER ARBEIDSUFØRHET/ MÉN 

gjelder følgende: 

 
6.1.1 Tapt inntekt 

Selskapet erstatter tapt inntekt, påførte og fremtidige merutgifter ved annen ulykkesskade. 
Ved næringsinntekt svarer selskapet for tapt inntekt inntil 35 % av inntektsgrunnlaget, jf. 
Folketrygdlovens kapittel 8 del III, f.o.m. 1. hele sykedag. 

 
6.1.2 Tap i fremtidig erverv 

6.1.2.1 Ved 100 % ervervsmessig uførhet beregnes erstatningen slik: 
 

Inntektsgrunnlaget Grunnerstatning 
T.o.m.   7 G 22 G 

" 8 G 24 G 
" 9 G 26 G 
" 10 G 28 G 

Over 10 G 30 G 
 

Hvis skadelidtes ervervsmessige uførhet er lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende. 
Beregningsgrunnlaget er den pensjonsgivende inntekt i året før sykdommen /skaden ble konstatert. 

 
Beregningsgrunnlaget fastsettes i forhold til G 1.januar i det inntektsåret inntekten er opptjent. 

 
6.1.2.2 Alderstillegg/aldersreduksjon 

 
Er skadelidte yngre enn 35 år på oppgjørstidspunktet, utbetales et tillegg på 2,5 % av grunnerstatningen 
for hvert år vedkommende er yngre enn 35 år. Dessuten utbetales et tillegg på 35 % av grunnerstatningen. 

 
Er skadelidte 35-44 år, økes erstatningen med 3,5 % av grunnerstatningen for hvert år skadelidte er yngre 
enn 45 år på oppgjørstidspunktet. 

 
For hvert år skadelidte er eldre enn 46 år på oppgjørstidspunktet, reduseres erstatningen med 5 % av 
grunnerstatningen, men ikke mer enn 90 %. 

 
Var skadelidte, uavhengig av den aktuelle skaden eller sykdommen allerede minst 50 % ervervsmessig 
ufør, kan skadelidte kreve erstatningen utmålt etter skadeserstatningsloven § 3-1, hvis dette leder til en 
høyere erstatning enn utmåling etter reglene her. 
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6.1.3 Mén-erstatning 

6.1.3.1 Mén-erstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på 15 % eller mer hvis annet 
ikke er avtalt. 

 
Grunnerstatningen fastsettes slik: 

Ved medisinsk 
invaliditetsgrad 

 
Grunnerstatning 

Ved medisinsk 
invaliditetsgrad 

 
Grunnerstatning 

15 – 24 % 0,75 G 55 – 64 % 2,50 G 
25 – 34 % 1,00 G 65 – 74 % 3,00 G 
35 – 44 % 1,50 G 75 – 84 % 3,75 G 
45 – 54 % 2,00 G 85 % og høyere 4,50 G 

 

Er forsikringen ”Utvidet mén med” valgt ,økes grunnerstatningen ved 85 % invaliditet og høyere 
tilsvarende det som er nevnt i forsikringsbeviset.  Ved andre invaliditetsgrader nevnt over økes 
grunnerstatningen forholdsmessig. 

 
6.1.3.2 Alderstillegg/-begrensninger 

For hvert år skadelidte var yngre enn 45 år på konstateringstidspunktet, utbetales et tillegg på 2 % av 
grunnerstatningen. Erstatningen reduseres med 2 % av grunnerstatningen for hvert år skadelidte var eldre 
enn 46 år. Maksimal reduksjon er 50 %. 

 
6.1.3.3 Dersom forsikringen «Medisinsk invaliditet 0 – 15 %» er nevnt i forsikringsbeviset er forsikringen utvidet til  
  å omfatte varig medisinsk invaliditetsgrad lavere enn 15 %. Erstatningen er begrenset til 0,6 G. 

 
Erstatningen fastsettes slik: 

Ved medisinsk 
invaliditetsgrad 

 
Erstatning 

0 -  5 % 0,25 G 
6 - 10 % 0,45 G 

11 - 14 % 0,60 G 

 
6.1.4 Merutgifter 

6.1.4.1 Påførte merutgifter fram til oppgjørstidspunktet: 
Selskapet dekker påførte og fremtidige merutgifter ved annen ulykkesskade. 
Utgifter til drift av næring er unntatt. 

 
Utgifter under 2 % av G dekkes ikke. Erstatningen er begrenset til 5 % av 4,5 G. 

 
6.1.4.2 Fremtidige merutgifter: 

Selskapet dekker fremtidige årlige merutgifter, 
unntatt næringsutgifter. Merutgiftene utbetales som en engangserstatning og kan til sammen ikke overstige 
5 G på oppgjørstidspunktet. 
Erstatning for tannskader er begrenset oppad til 1G. Erstatningen er avhengig av skadelidtes alder på 
oppgjørstidspunktet, og fastsettes på følgende måte: 

 
Skadelidtes alder:  
under 35 år 21 ganger påregnelige årlige utgifter 
mellom 35 og 49 år 19  "     "        " " 
mellom 50 og 59 år 16  "     "        " " 
mellom 60 og 69 år 14  "     "        " " 
over 70 år 8  "     "        " " 

 

6.2 VED DØDSFALL 
 

6.2.1 Erstatning til ektefelle eller samboer 

Erstatningen er 15 G. 
Erstatning utbetales til ansattes ektefelle, subsidiært til samboer. For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, 
reduseres erstatningen med 5 % av grunnerstatningen. Maksimal reduksjon er 80 %. 
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6.2.2 Erstatning til barn under 20 år 

Det beregnes særskilt erstatning for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av 
barnets alder ved forsørgers bortfall og utgjør: 

 
Barnets alder Erstatning Barnets alder Erstatning 

< 1 år 6,5 G 10 år 3,5 G 
1 år 6,0 G 11 år 3,0 G 
2 år 6,0 G 12 år 2,5 G 
3 år 5,5 G 13 år 2,5 G 
4 år 5,0 G 14 år 2,0 G 
5 år 5,0 G 15 år 2,0 G 
6 år 4,5 G 16 år 1,5 G 
7 år 4,0 G 17 år 1,5 G 
8 år 4,0 G 18 år 1,0 G 
9 år 3,5 G 19 år 1,0 G 

 

Var avdøde eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg til hvert av barna. 

 
6.2.3 Utgifter forbundet med dødsfallet 

dekkes med 0,5 G. 

 
6.3 HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 

 
6.3.1 Selskapet erstatter ikke 

 

6.3.1.1 skade som følge av slagtilfelle, besvimelse eller anen sykelig tilstand, herunder sinnssykdom eller akutt 
sinnsforvirring. Har sykdom eller sykelig tilstand forverret skadens følger, svarer Selskapet bare for den 
del av følgene som er forårsaket av ulykkesskaden. 

 
6.3.1.2 følgende sykdommer/ tilstander erstattes ikke selv om ulykkesskade kan påvises som årsak: 

 
6.3.1.2.1 Følgende muskel-/skjelett-tilstander: 
- smertetilstander i rygg og nakke, med mindre smertene har oppstått som følge av traumatisk/  
  skadebetinget brudd i ryggsøylen, eller at ryggvirvlene har vært ute av ledd 
- brudd som følge av patologisk prosess, som for eksempel beinskjørhet 
- myalgier (muskelsmerter) og andre uspesifikke smertetilstander 
- tendinitter (senebetennelse), tendinoser (kronisk senebetennelse) og impingement  
  (innklemmingssyndrom) 
- artritter (leddbetennelse) som ikke er skadeutløst, men for eksempel ledd i en belastningstilstand eller  
  systemsykdom 
- degenerative forandringer i ledd og bløtdeler i hele kroppen, med mindre det foreligger en klar  
  skadebetinget artrose (evt. slitasjegikt) 
 
6.3.1.2.2 Hjerte-/karsykdommer og -tilstander 
 
6.3.1.2.3 Tretthetssyndromer 
 
6.3.1.2.4 Post-commotiosyndrom 
 
6.3.1.2.5 Psykiske lidelser 
 

6.3.1.3 skade oppstått ved operasjon eller annen behandling, med mindre den forsikrede er blitt operert/ behandlet 
på grunn av ulykkesskade som selskapet svarer for 

 
6.3.1.4 skade oppstått ved inntak av medisinske preparater, med mindre det skjer etter forordning fra lege som et 

ledd i behandling av en erstatningsmessig ulykkesskade 
 

6.3.1.5 skade oppstått ved infeksjon etter stikk eller bitt av insekt. Dog svarer selskapet for lokal sårinfeksjon og 
«blodforgiftning» oppstått på denne måte. Andre infeksjoner svarer selskapet bare for når det må anses 
å være på det rene at årsaken er infeksjon av sår oppstått ved ulykkesskade og at en annen smittemåte 
må anses utelukket  

 
6.3.1.6 skade oppstått ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 
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6.3.1.7 skade oppstått under deltakelse i, eller utøvelse av, følgende aktiviteter:  

- boksing, kickboksing eller lignende kampsport eller selvforsvarsidretter samt trening til slik utøvelse, 
- luftsportsaktiviteter (som ballongferd, fallskjermhopping, hang-/para-/speedgliding/-chuting, flygning med 
  modellfly/ motorfly/ seilfly/ sportsfly eller liknende luftsportsaktiviteter 
- strikkhopping eller basehopping 
- super-G og utfor, eller trening til slik idrett 
- motorsport med båt, vannjet, vannscooter, bil, motorsykkel, moped, snøscooter eller andre 
  motorkjøretøyer 
- dykking dypere enn 40 meter med tilførsel av luft eller pustegass. og fridykking dypere enn 10 meter 
- på ekspedisjoner. Med ekspedisjoner menes reiser til mer utilgjengelige områder, uten offentlig  
  kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og ofte med behov for spesialutstyr/ spesialutrustning. For  
  eksempel vil klatring/ trekking over 4 000 meter i Himalaya og lignende områder, samt reiser til arktiske  
  strøk (ikke charterreiser), være omfattet av betegnelsen ekspedisjon. 
- fjellklatring. Med fjellklatring menes klatring hvor det brukes spesialutstyr/ sikringsutstyr. Isklatring,  
  klippeklatring, grotteklatring, juving og rappellering går under fjellklatring 
- off-piste, big-jump, heliskiing og andre lignende skisportsaktiviteter 
- kiting 
- downhillkjøring på sykkel 

 
6.3.1.8 skade oppstått ved frivillig deltakelse i slagsmål eller ved utførelse av en kriminell handling 

 
6.3.1.9 skade som følge av selvforskyldt rus pga. inntak av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer 

 
6.3.1.10 skade oppstått under militærtjeneste i væpnende styrker utenfor Norge. For piloter i militære fly gjelder 

forsikringen ikke i noe tilfelle skader inntruffet under flygning 
 

6.3.1.11 skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Selskapet dekker likevel slik påvirkning når årsaken 
er en nødsituasjon forsikrede ufrivillig er kommet opp i 
 

6.3.1.12 selvmord, med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring forårsaket 
av en ytre årsak og ikke en sinnslidelse 
 

6.3.1.13 skade oppstått som følge av forsett fra sikrede/ forsikredes side. Ved skade som skyldes grov uaktsomhet, 
kan selskapets ansvar reduseres eller falle helt bort. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og 
omstendighetene forøvrig om selskapet skal betale noe, og i tilfelle hvor mye 
 

6.3.1.14 sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (Aids eller andre HIV-relaterte tilstander) eller sykdom forårsaket av 
Hepatitt-B-virus. Selskapet svarer likevel hvis smitten er overført i forbindelse med en ulykkesskade. 
 

6.3.1.15 tannskade som følge av spising 
 

6.3.1.16 deltakelse i profesjonell sport eller idrett som gir forsikrede brutto inntekt og/eller sponsormidler på mer enn 
1 G per år 
 

 

7. SKADEOPPGJØR 

7.1.1 Erstatning til ektefelle/samboer 

Hvis forsikrede ved sin død etterlater seg både ektefelle og samboer, utbetales erstatningen til ektefellen. 

 
7.1.2 Regress 

Selskapet har rett til regress mot ansvarlig skadevolder for utbetalt erstatning, jf. lov om skadeserstatning § 
3-7 nr. 3 og lov om yrkesskadeforsikring § 8. 

 
7.1.3 Skademelding 

Ved inntruffet skadetilfelle - sykdom, død eller utgift som kan medføre utbetaling over forsikringen - skal 
selskapet underrettes straks. 
På selskapets anmodning skal det gis adgang til gjennomsyn av kilder som beskriver den forsikredes 
nåværende og tidligere helsetilstand, som f.eks. journaler, fraværslister o.l. 
Den forsikrede plikter uten ugrunnet opphold å la seg undersøke av lege, og om nødvendig av godkjent 
spesialist. 
Etter undersøkelsen skal l 
legeattest med opplysninger om medisinsk og ervervsmessig invaliditet samt antatt fremtidig 
skade/sykdomsforløp oversendes selskapet sammen med utfylt skademelding. 
Ved den forsikredes død skal skademelding oversendes selskapet sammen med 
- dødsattest med dødsårsak. 
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- nødvendig dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til erstatningen. 
- aldersattest for eventuelle barn. 

 
7.1.4 Utbetalingsregler 

Erstatningen beregnes på grunnlag av G på oppgjørstidspunktet. 
Graden av medisinsk invaliditet som erstattes i henhold til forsikringsvilkårene, fastsettes på grunnlag av 
Sosialdepartementets invaliditetstabell. 

 
Mener noen av partene at den medisinske tilstand er ustabil, kan begge parter kreve at endelig oppgjør 
utstår, men ikke lenger enn 3 år etter konstateringstidspunktet. 

 
Hvis forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg operasjon eller annen behandling, skal det ved 
fastsettelse av den endelige invaliditets-/ervervsuførhetsgrad tas hensyn til den mulige forbedring en slik 
behandling kunne ha medført. 

 
Ved dødsfall som inntreffer etter at invaliditetserstatningen er betalt, reduseres dødsfallserstatningen med 
det beløp som tidligere er utbetalt i h.t. vilkårene for invaliditet.  Er det satt i gang politietterforskning i et 
skadetilfelle, har selskapet rett til å vente med oppgjør til etterforskningen er avsluttet. 

 
7.1.5 Etteroppgjør ved yrkesskade 

Hvis den ervervsmessige uførhet eller medisinske invaliditet som følge av yrkesskaden endrer seg 
vesentlig, kan skadelidte 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 var avsluttet. 

 
7.1.6 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, tas det hensyn til de 
trygdeytelser sikrede har rett til som følge av skaden eller sykdommen. Hvis sikrede ikke var medlem av 
folketrygden, gjøres fradrag i erstatningen for de ytelser et medlem ville hatt rett til. 

 
Tap i fremtidig erverv, mén-erstatning, utgifter forbundet med dødsfallet og erstatning til ektefelle/samboer 
eller barn, utbetales uavhengig av ytelser fra folketrygden. 

 
7.1.7 Renter 

Sikrede har krav på renter etter forsikringsavtaleloven. 
Ved yrkesskade/yrkessykdom har sikrede krav på renter etter forskrifter gitt i medhold av lov om 
yrkesskadeforsikring. 

 

 
8. ENDRING AV YRKE 

Premien er fastsatt på grunnlag av forsikredes arbeid/yrke. Ved endring av forsikredes innplassering i 
risikogruppe pga. yrke skal selskapet underrettes. Dette for at selskapet skal kunne avgjøre hvorvidt og til 
hvilken premie forsikringen kan opprettholdes. 
 

 

 
9. ENDRING AV ANTALL ANSATTE 

9.1 FORSIKRING MED NAVNEOPPGAVE 

Forsikringstaker må sende melding til selskapet når en ansatt slutter eller en ny begynner i bedriften, samt 
ved endring av risikogruppe på grunn av skifte i arbeid/yrke. 

 
9.2 FORSIKRING UTEN NAVNEOPPGAVE 

Endres antall forsikrede med 10 % eller mer i forsikringstiden, skal forsikringen endres straks. Det samme 
gjelder når antall forsikrede endres med 10 eller mer. 
Før hvert års fornyelse av forsikringsavtalen skal det sendes ny oppgave til selskapet over antall ansatte 
og antall årsverk. Disse skal i tillegg fordeles på yrkeskategorier. 
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