
SYKELØNNSFORSIKRING
Dekker differansen mellom sykelønn fra 

NAV og den ansattes lønn

Blir noen av dine ansatte langvarig syke, slipper du å 
tenke på lønnsutgifter. Med sykelønnsforsikring
dekker vi lønnsutgifter utover 6G i sykemeldingsperioden. 

NAV dekker lønn inntil 6G for den ansatte. Resten må 
arbeidsgiver dekke.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?
Sykelønnsforsikringen dekker den ansattes lønn utover 
6G i sykemeldingsperioden. (1G = Grunnbeløpet i 
Folketrygden). Forsikringen sikrer utbetaling i inntil 
365 dager, fratrukket karenstiden på 16 dager. Normalt 
er det den ansattes lønn, eksklusive alle tillegg som 
dekkes, men arbeidsgiveravgift, fast bilgodtgjørelse og 
feriepenger kan dekkes om ønskelig. 

Karenstiden er i utgangspunktet satt til 16 dager, men 
det er mulig å avtale karenstid på 30, 60, 90 eller 180 
dager.

HVEM KAN KJØPE SYKELØNNSFORSIKRING? 
Bedriften kan kjøpe sykelønnsforsikring for alle ansatte 
med lønn over 6G.

ERSTATNING VED SYKDOM 
Erstatning utbetales til arbeidsgiver etter utløp av 
karenstiden og fastsettes ut fra sykemeldingsgrad til den 
ansatte.

VIKTIGE FORSIKRINGER SOM DU OGSÅ BØR 
VURDERE:

HELSEFORSIKRING
Helseforsikring sikrer de ansatte rask hjelp med både 
diagnose og behandling i det private helsevesen. Vi 
garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 14 
virkedager.

YRKESSKADEFORSIKRING 
Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og dekker ulykker og 
sykdom som en følge av yrket. Har du ansatte eller er 
du selv ansatt i din egen bedrift har du plikt til å kjøpe 
yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan utvides slik at 
den også dekker ulykker som skjer på fritiden, og sykdom 
som ikke er forårsaket av yrke.

FRITIDSULYKKE OG FRITIDSSYKDOM 
De fleste årsakene til uførhet og død finner vi utenfor 
yrket. For mange bedrifter er ikke yrkesskadeforsikring 
nok, vi anbefaler derfor alle bedrifter en tilleggsforsikring 
som dekker ulykker og sykdom som ikke er yrkesrelatert. 
De ansatte vil være forsikret uansett om skaden skjer på 
jobb og/eller i fritiden.
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Vil du vite mer?
RING OSS PÅ TELEFON 02400
ELLER LES MER PÅ IF.NO/BEDRIFT


