FRITIDSULYKKE OG SYKDOM
Dekker ulykke og sykdom som ikke er arbeidsrelatert.

ET TILLEGG TIL YRKESSKADEFORSIKRINGEN
Ved å utvide den lovpålagte yrkesskadeforsikringen
med denne tilleggsforsikringen, gir du dine ansatte
økt økonomisk trygghet om noe skulle skje.
Den lovfestede yrkesskadeforsikringen gir ansatte
erstatning ved arbeidsuførhet, invaliditet og død.
Det er en god forsikring, med høyt erstatningsnivå,
men den er begrenset til å omfatte ulykker og
sykdommer som skjer i forbindelse med arbeidet. De
fleste årsakene til uførhet og død finner vi utenfor
arbeidssituasjonen.
Du kan altså utvide yrkesskadeforsikringen slik at
den også dekker ulykker og sykdom som faller utenfor
yrkesskadeloven, for eksempel ulykker som skjer på
fritiden, belastningsskader, hjertesykdom og kreft.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen gir erstatning ved arbeidsuførhet,
medisinsk invaliditet og død, som følge av ulykke og
sykdom som ikke er yrkesrelatert.
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• Arbeidsuførhet
Med arbeidsuførhet mener vi varig tap, helt
eller delvis, av evnen til å utføre inntektsgivende
arbeid. Forsikringen gir erstatning ved varig
arbeidsuførhet og skal dekke fremtidig inntektstap.
Erstatningsbeløpet bestemmes av inntekt, alder og
grad av uførhet.
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• Medisinsk invaliditet
Med medisinsk invaliditet mener vi varig
skade eller lyte (varige mén). Forsikringen gir
erstatning for redusert livskvalitet, selv om
arbeidsevnen ikke er nedsatt. Ménerstatning
er en engangsutbetaling, som fastsettes etter
alder og invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden
fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets
invaliditetstabell.
• Dødsfall
Dødsfallerstatningen utbetales til ektefelle/samboer
og eventuelle barn under 20 år. Erstatningsbeløpet
bestemmes av hvor mange barn den ansatte har og
barnas alder.

FORSIKRINGSSUMMER
Arbeidsgiver velger selv hvor høye forsikringssummene
skal være. Alle forsikringssummene er knyttet til
folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet reguleres
av Stortinget hvert år. Dermed vil forsikringssummene
justeres opp hvert år.
Forsikringssummene for arbeidsuførhet og medisinsk
invaliditet g jelder for en 45-åring. Yngre personer får
høyere erstatning, mens eldre får gradvis lavere.
Dersom den ansatte både blir invalid og arbeidsufør,
for eksempel 40 % invalid og 100 % ufør, vil
erstatningssummene i begge kategorier bli utbetalt.

