Yrkesskadeforsikring Standard
Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard
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Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA,
organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres
av Vardia Forsikring AS, organisasjonsnummer 991 665 005.
I tillegg til disse vilkår, gjelder følgende:
- Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår
- Generelle vilkår
- Forsikringsavtaleloven(FAL), Yrkesskadeforsikringsloven og Bilansvarsloven(BAL), i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene
- Norsk lovgivning gjelder så sant ikke annet er avtalt
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran
vilkårene

1. Innledende bestemmelser

Yrkesskade/yrkessykdom
Med yrkesskade/yrkessykdom forstås legemsskade og
sykdom som omfattes av §§ 10 og 11 i Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65, dvs. skade og sykdom som
arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden når det er:
• Skade og sykdom forårsaket av arbeids ulykke (yrkesskade), eller
• Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven av
28. februar 1997 nr. 19 § 13-4 er likestilt med yrkesskade,
eller annen skade og sykdom, dersom denne skyldes
påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser,
og arbeidsgiveren kan holdes ansvarlig etter alminnelig
erstatningsrett.
Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4
er likestilt med yrkesskade, skal anses forårsaket i arbeid på
arbeidsstedet i arbeidstiden, med mindre Selskapet kan
bevise at dette åpenbart ikke er tilfelle.
Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade/yrkessykdom.
Folketrygdens grunnbeløp (G)
Erstatningsberegningen etter forskriftens kapittel 3, 4 og 6
skjer etter folketrygdens grunnbeløp (G) på oppgjørstidspunktet, jf. Folketrygdloven
§ 6-2.
Medisinsk invaliditet
Medisinsk invaliditet er varig skade av medisinsk art.
Medisinsk invaliditetsgrad fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell av 5. mai 1972, jf. kgl. res
av 5. mai 1972.
Ervervsmessig uførhet
Ervervsmessig uførhet er helt eller delvis tap av evnen til
inntektsgivende arbeid generelt.
Ved bedømmelsen av om, og i hvilken grad ervervsevnen

skal anses varig nedsatt, tas hensyn til den forsikredes reelle
muligheter for arbeidsinntekt eller innsats i ethvert arbeid,
sammenlignet med tilsvarende muligheter uten skaden/
sykdommen.
Konstateringstidspunktet
En yrkesskade/yrkessykdom skal anses konstatert på det
første tidspunkt da forsikrede enten:
• Døde av skaden/sykdommen uten å ha søkt legehjelp,
eller
• første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen,
eller
• første gang meldte krav til selskapet på grunn av skaden
eller sykdommen.

2. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for:
a) Arbeidstakere hos forsikringstakeren i henhold til Lov
om yrkesskadeforsikring § 2 bokstav b.
b) Tidligere arbeidstakere - dersom arbeidstakeren ikke
lenger er i arbeid og sist var i arbeid hos forsikringstakeren, jf. Lov om yrkesskadeforsikring § 5 tredje ledd.
Denne bestemmelse gjelder bare for tidligere arbeidstakere som har vært i arbeid hos forsikringstakeren etter
ikrafttredelse av Lov om yrkesskadeforsikring (01.01.90).
c) Bedriftseier(e), dersom denne har minst 1 arbeidstaker
i sin tjeneste (personlig eiet firma), og det er inngått
særskilt avtale om medforsikring.
d) Skoleelev i arbeidsuke hos den forsikringstaker som tar
skoleeleven i sin tjeneste i arbeidsuken.
For rett til erstatning forutsettes det at forsikrede er medlem
av Folketrygden, dersom ikke annet følger av forskrifter gitt
med hjemmel i Lov om yrkesskadeforsikring.

3. Hvor forsikringen gjelder
Yrkesskadeforsikringen gjelder skader og sykdommer som
forsikrede påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden,
ihht Lov om yrkesskadeforsikring.

4. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter yrkesskade og yrkessykdom i henhold
til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 med
forskrifter. Yrkesskaden/yrkessykdommen må være konstatert i forsikringstiden, se § 5, jf. § 21 i Lov om yrkesskadeforsikring.

5. Ytelser som er avhengige av forsikredes alder
Varig ervervsuførhet (tap i fremtidig erverv)
Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder på
oppgjørstidspunktet.
Invaliditetserstatning (ménerstatning)
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Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder på
konstateringstidspunktet.
Framtidige gjennomsnittlige årlige utgifter
Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder på
oppgjørstidspunktet.
Erstatning ved dødsfall
Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder ved
dødsfallet.

6. Forsikringens omfang
6.1 Ved skade/sykdom som medfører utgifter,
ervervsuførhet og/eller medisinsk invaliditet
6.1.1 Påførte utgifter
Selskapet erstatter påførte dokumenterte utgifter frem til
oppgjørstidspunktet. Erstatningen fastsettes individuelt, jf.
skadeerstatningsloven
§ 3-1.
Skadelidte har krav på renter i tillegg til erstatningsbeløpet
fra en måned etter at krav
om dekning av en bestemt utgift er sendt til Selskapet, jf.
Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976
nr. 100.
6.1.2 Fremtidige utgifter
Selskapet erstatter fremtidige utgifter. Erstatningen fastsettes individuelt, jf. skadeerstatningsloven § 3-1.
Engangserstatning for gjennomsnittlige fremtidige årlige
utgifter fastsettes slik:
Skadelidtes alder:
under 35 år
35 - 49 år		
50 - 59 år
60 - 69 år
over 70 år

- 21 ganger årlige utgifter
- 19 ganger årlige utgifter
- 16 ganger årlige utgifter
- 14 ganger årlige utgifter
- 8 ganger årlige utgifter

6.1.3 Tapt inntekt
Selskapet erstatter tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet.
Erstatningen fastsettes individuelt, jf. skadeerstatningsloven
3-1.
Skadelidte har krav på renter i tillegg til erstatningsbeløpet,
jf. Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember
1976 nr. 100. Renten beregnes særskilt for hvert kalenderår.
For inntektstap for et helt kalenderår regnes renten med
utgangspunkt 1. juli dette året. Renten løper likevel tidligst
fra en måned etter at melding om skadetilfellet er sendt til
selskapet.
6.1.4 Varig ervervsuførhet (tap av fremtidig inntekt)
a) Grunnlaget for beregningen
Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstap
er den pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdlovens § 6-4, i

året før skaden eller sykdommen ble konstatert.
Hvis skadelidtes antatte pensjonsgivende inntekt, uten
skaden eller sykdommen, i året skaden eller sykdommen ble
konstatert, gir et høyere grunnlag, legges denne til grunn.
Tilsvarende gjelder hvis skadelidte i et senere inntektsår
har oppnådd en pensjonsgivende inntekt som gir et høyere
grunnlag.
Hvis det er særlige holdepunkter for å anta at grunnlaget
for beregningen etter forannevnte regler avviker vesentlig
fra det som ville vært skadelidtes alminnelige inntektsnivå
uten skaden eller sykdommen, skal grunnlaget for beregningen settes til dette nivået.
b) Grunnerstatning
Ved 100 % varig ervervsuførhet fastsettes grunnerstatningen slik:
Inntektsgrunnlaget Grunnerstatning for beregningen:
Inntekt til og med 7 G		
22 G
Inntekt over 7 G til og med 8 G
24 G
Inntekt over 8 G til og med 9 G
26 G
Inntekt over 9 G til og med 10 G
28 G
Inntekt over 10 G			
30 G
Fastsettelse av inntektsgrunnlaget for beregningen skjer
i forhold til G den 1. januar i det inntektsåret inntekten er
opptjent.
c) Skadelidtes alder
Erstatningsbeløpet ved 100 % ervervsmessig uførhet beregnes slik i forhold til grunnerstatningen:
Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.
For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som
utgjør 5 % av grunn- erstatningen. Erstatningen skal likevel
utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen.
Er skadelidte 35 - 44 år, forhøyes erstatningen for hvert år
han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av grunnerstatningen.
Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for
hvert år han eller hun er yngre enn 35 år med 2,5 % av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 % av
grunnerstatningen.
d) Tap av deler av ervervsevnen
Har skadelidte bare tapt deler av sin ervervsevne, reduseres
erstatningen tilsvarende.
e) Tidligere uføre
Var skadelidte uavhengig av den aktuelle skaden eller
sykdommen 50 % ervervsmessig ufør eller mer, kan han eller
hun kreve erstatningen utmålt etter skadeerstatningsloven §
3-1 hvis dette leder til høyere erstatning enn utmåling etter
reglene her.
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6.1.5 Invaliditetserstatning (ménerstatning)
a) Grunnerstatning
Invaliditetserstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på minst 15 %, og fastsettes slik:
Medisinsk invaliditet:
15 - 24 %			
25 - 34 %			
35 - 44 %			
45 - 54 %			
55 - 64 %			
65 - 74 %			
75 - 84 %			
85 - 100 %		

Grunnerstatning:
0,75 G
1,00 G
1,50 G
2,00 G
2,50 G
3,00 G
3,75 G
4,50 G

Skader som er betydelig større enn skade som gir grunnlag
for invaliditetsgrad på 100 %, gir en grunnerstatning på 5,5
G.
b) Skadelidtes alder
Menerstatning beregnes slik i forhold til grunnerstatningen:
Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.
For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som
utgjør 2 % av grunnerstatningen.
Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen.
For hvert år skadelidte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.
6.1.6 Tilleggserstatning
Skadelidte som ikke fyller vilkårene for ytelser etter folketrygdloven kapittel 13, kan kreve tilleggserstatning. Tilleggserstatningen skal fastsettes slik at skadelidte så langt som
mulig settes i samme stilling som om slike ytelser hadde
vært tilstått. Ved fastsettelsen av tilleggserstatningen skal
det gjøres fradrag for trygdeytelser og andre ytelser som gir
tilsvarende kompensasjon.
6.1.7 Etteroppgjør ved endringer i ervervsmessig uføregrad eller medisinsk invaliditet
Er det fastsatt erstatning for gjennomsnittlige fremtidige
utgifter, tap av fremtidig inntekt eller for varig medisinsk
invaliditet, og skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller
medisinske invaliditet som følge av ulykken endrer seg
vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør. Krav om etteroppgjør må fremsettes innen fem år etter at oppgjøret
var avsluttet. Ved etteroppgjør for tap av fremtidig inntekt
og varig medisinsk invaliditet beregnes først differansen
mellom erstatningen skadelidte fikk ved oppgjøret og den
erstatningen skadelidte ville fått ved oppgjøret om den nye
invaliditetsgraden var blitt lagt til grunn. Deretter beregnes
tilleggserstatningen på grunnlag av G på det nye oppgjørstidspunktet.

6.2 Erstatning ved dødsfall
6.2.1 Erstatning til ektefelle eller samboer
Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15 G.

For hvert år forsikrede var over 46 år, reduseres grunnerstatningen med 5 %, likevel ikke med mer enn 80 %. Den erstatningsberettigede har krav på renter i tillegg til erstatningen
fra en måned etter at dødsfallet ble meldt til selskapet, jf.
Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976
nr. 100.
6.2.2 Erstatning til barn ved tap av forsørger
Det utbetales særskilt erstatning til hvert barn avdøde
forsørget.
Erstatningens størrelse fastsettes på grunnlag av barnets
alder da forsikringstilfellet inntraff, og beregnes som følger:
Barnets alder:
under 1 år
over 1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år

Erstatning:
6,5 G
6,0 G
6,0 G
5,5 G
5,0 G
5,0 G
4,5 G
4,0 G
4,0 G
3,5 G
3,5 G
3,0 G
2,5 G
2,5 G
2,0 G
2,0 G
1,5 G
1,5 G
1,0 G
1,0 G

Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.
Den erstatningsberettigede har krav på renter i tillegg til
erstatningen fra en måned etter at dødsfallet ble meldt
til selskapet, jf. Lov om renter ved forsinket betaling av 17.
desember 1976 nr. 100.
6.2.3 Erstatning til andre enn ektefelle, samboer og
barn
Ved dødsfall som skyldes yrkesskade/yrkessykdom, betales
erstatning også til andre enn ektefelle, samboer eller barn,
når disse helt eller delvis ble forsørget av avdøde.
Ovennevnte erstatning utmåles etter reglene i skadeerstatningsloven § 3-4.
6.2.4 Erstatning for begravelseskostnader
Kostnader ved begravelsen erstattes med 0,5 G. Dette
gjelder selv om forsikrede ikke etterlater seg personer som
har krav på erstatning for tap av forsørger.
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6.3 Avtalt samordning med gruppeliv i selskapet
Det kan avtales at dødsfallerstatning til ektefelle/samboer
delvis skal utbetales fra yrkesskadeforsikringen. Den del av
dødsfallserstatningen som ikke utbetales fra gruppelivsforsikringen i selskapet, utbetales da fra yrkesskadeforsikringen.
I tillegg utbetales tilleggserstatning til barn og 0,5 G til
dekning av utgifter forbundet med dødsfallet.

7. Medvirkning
Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden,
jf. Lov om yrkesskadeforsikring § 14. Dette skal likevel ikke
innskrenke etterlattes rett til erstatning. Skadeerstatningsloven § 5-1 gjelder tilsvarende så langt den passer.

8. Erstatningsoppgjør
8.1 Skademelding
Ved inntruffet skadetilfelle, sykdom eller død, som kan medføre erstatningsutbetaling, skal selskapet underrettes straks.
Den forsikrede må så snart som mulig søke lege.

8.2 Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør
Den som krever erstatning skal så snart som mulig gi selskapet de opplysninger, originalkvitteringer og dokumenter
som er tilgjengelige for ham eller henne for at selskapet skal
beregne sitt ansvar og eventuelt utbetale erstatningen.
Påførte utgifter og tapt inntekt som kreves erstattet må
dokumenteres med originalbilag eller annen legitimert
oppgave.
Ved dødsfall må det så snart som mulig sendes:
a) Skademelding på selskapet blankett, i utfylt og undertegnet stand.
b) Dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til
erstatningen.
c) Aldersattest på eventuelle barn.
Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre at
erstatningen nedsettes eller bortfaller helt, jf. FAL § 8-1. Den
som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett
etter denne og andre forsikringsavtaler som dekker samme
hendelse.

8.3 Utbetalingsregler
Hvis ikke annet fremgår, beregnes erstatningen på grunnlag
av G på oppgjørstidspunktet.
Dersom forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg operasjon eller annen behandling, skal det ved fastsettelsen av
den endelige grad av invaliditet- og/eller uførhet tas hensyn
til den sannsynlige forbedring en slik behandling
kunne ha medført.

Dersom saken er gjenstand for politietterforskning som kan
ha betydning for selskapet sitt ansvar, kan selskapet vente
med oppgjør til etterforskningen er avsluttet.
I den utstrekning ikke annet følger av den alminnelige
lovgivning gjelder følgende:
a) Dør forsikrede som følge av yrkesskaden/yrkessykdommen før forfallstidspunktet for invaliditetserstatning og/
eller uførhetserstatning, betales dødsfallserstatning.
Eventuell invaliditets- og/eller uførhetserstatning som
måtte være betalt kommer til fradrag.
b) Dør forsikrede før forfallstidspunktet for invaliditetserstatning og/eller uførhetserstatning, av annen årsak enn
det er avtalt dekning for, utbetales ikke erstatning.
c) Dør forsikrede etter forfallstidspunktet for invaliditetserstatning og/eller uførhetserstatning, og dødsfallet
skyldes yrkesskaden/yrkessykdommen, betales ikke
dødsfallserstatning, men invaliditets og/eller uførhetserstatning.

9. Regress
Den som krever erstatning og forsikringstakeren har plikt
til å gi selskapet alle tilgjengelige opplysninger som er av
betydning for gjennomføringen av Selskapets regress. kan
kreve regress mot forsikringstaker som forsettlig har voldt
skaden eller sykdommen selskapet kan også kreve regress
hos forsikringstaker for erstatning som i henhold til Lov om
yrkesskadeforsikring § 6 første ledd pliktes utbetalt etter
bortfall av forsikringen. Selskapet kan kreve regress mot
ansvarlig skadevolder, jf. skadeerstatningsloven § 3-7 og Lov
om yrkesskadeforsikring § 8.

10. Foreldelse
Forsikrede/forsikringstakerens krav mot selskapet foreldes
etter tre år, jf. Lov om yrkesskadeforsikring § 15.
Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da
forsikrede/forsikringstakeren fikk eller burde skaffet seg
nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

11. Bestemmelser for
forsikringsavtalen
11.1 Ikrafttredelsestidspunkt
Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt som er angitt i
forsikringsbeviset.

11.2 Opplysningsplikt
Ved inngåelse og fornyelse av forsikringen kan selskapet
be om opplysninger om forhold som kan ha betydning for
risikoen Forsikringstakeren skal gi riktige og fullstendige svar
på de spørsmål som blir stilt, og på eget initiativ gi opplysninger om særlige forhold som kan ha vesentlig betydning
for risikoen.
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Opplysningsplikten gjelder også forhold som forsikringstakeren blir kjent med etter at forsikringen er inngått eller
fornyet, jf. FAL § 4-1.

14. Særvilkår

Manglende oppfyllelse av opplysningsplikten kan føre til at
selskapets ansvar settes ned eller faller bort, jf. FAL §§ 4-2
og 4-3.

For forsikrede med Gruppelivsforsikring (dødsrisiko) i
selskapet, kan det avtales at dødsfallserstatningen til ektefelle/samboer skal samordnes med yrkesskadeforsikringen.
Avtale om samordning fremgår av forsikringsbevis. Se for
øvrig vilkårenes § 6 punkt 6.3.

Selskapet kan videre bli helt eller delvis uten ansvar dersom
et bestemt angitt forhold av vesentlig betydning blir endret,
og selskapet ikke opplyses om dette, jf. FAL § 4-6.

14.1 Samordning

11.3 Endring av yrke
Forsikringspremien er fastsatt blant annet på grunnlag av
forsikredes arbeid/yrke.
Forandring av arbeid/yrke skal meldes til selskapet. Dette
for at selskapet skal kunne ta stilling til hvorvidt og til hvilken
premie forsikringen skal kunne opprettholdes.

11.4 Endring av antall forsikrede
Dersom antall forsikrede endres med 10 % eller mer i løpet
av forsikringstiden, skal selskapet underrettes straks.
Før hvert års fornyelse av forsikringsavtalen skal forsikringstaker sende ny oppgave til selskapet over antall ansatte og
antall årsverk

12. Nemndbehandling av tvister
Hver av partene kan kreve nemndbehandling av en tvist
hvor nemnden er kompetent. Så lenge en tvist er til behandling i nemnden, kan ikke selskapet bringe den inn for
alminnelige domstoler. En sak som nemnden har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for herreds- eller byrett.
Jf. Forsikringsavtalelovens §20-1. Nærmere opplysninger
om dette fås hos selskapet eller Forsikringsklagekontoret
(Oslo).

13. Registrering og behandling av
personopplysninger
13.1 Selskapet behandler personopplysninger i henhold til
lov av 14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (”personopplysningsloven”) og tilhørende forskrifter.
De personopplysninger som oppgis til selskapet, og andre
personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet,
vil bli registrert og behandlet av selskapet for det formål å
administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, samt for å
håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner.
13.2 Forsikringstaker har i henhold til gjeldende lov om
personopplysning av 14.april 2000 nr. 13 § 18 rett til å få
innsyn i hvilke opplysninger om en selv selskapet behandler,
og hvilke sikkerhetstiltak selskapet har iverksatt, og man kan
når som helst kontakte selskapet for retting av mangelfulle
opplysninger, jf. Personopplysningslovens § 27.
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