YRKESSKADEFORSIKRING
Vilkår for forsikringsavtalen.
For forsikringsavtalen gjelder lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler, Forsikringsvilkår for
yrkesskadeforsikring av 01.08.07, samt de presiseringer som fremgår av forsikringsbeviset.
Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 1/1-2011 = kr 75 641.Yrkesskadeforsikring
Påførte og fremtidige utgifter, tapt inntekt.
Tap av fremtidig inntekt ved ervervsmessig uførhet. Erstatningen har aldersopptrapping t.o.m. 44 år
og aldersnedtrapping f.o.m. 47 år.
Ménerstatning - inntil 4,5 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet.
Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer - inntil 15 G.
Dødsfallserstatning til barn ved tap av forsørger - inntil 6,5 G pr. barn.
Erstatning for begravelseskostnader - 1/2 G.
Disse ytelsene gjelder i hht. lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring, og dekker
arbeidsgivers forsikringsplikt.
Forsikringstakerens plikter:
1. Arbeidsgiver plikter å informere de ansatte om hvilke forsikringsforhold som gjelder.
Informasjonsmateriell til ansatte kan rekvireres hos forsikringsselskapet.
2. Dersom arbeidsgiver ikke overholder ovennevnte plikter, og dette påfører selskapet et
erstatningsansvar pga. manglende informasjon til den forsikrede, kan selskapet søke regress overfor
arbeidsgiver.
Melding av forsikringstilfelle
Skader meldes til:
MØRETRYGD Gj. Forsikring, Postboks 98, 6001 Ålesund, tlf. 70 10 12 50 / faks 70 10 12 51 eller
Tryg Forsikring, tlf. 04040.
Meldefrist for forsikringstilfelle.
For Yrkesskadeforsikring gjelder følgende:
Arbeidstakerens krav mot forsikringsgiveren etter loven foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe
ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om
det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest ti år etter utløpet av det kalenderår
forsikringstilfellet inntreffer.
Cefor begrensnings- og oppsigelsesklausul vedrørende sanksjoner
Intet forsikringsselskap skal anses å ha gitt dekning og intet forsikringsselskap skal være ansvarlig for
å betale erstatning eller dekke annen fordel dersom en slik dekning, betaling av erstatning eller
dekning av annen fordel kan utsette forsikringsselskapet for en hvilken som helst sanksjon, forbud
eller restriksjon hjemlet i resolusjoner vedtatt av FN eller handelssanksjoner eller økonomiske
sanksjoner eller lover eller reguleringer vedtatt av EU, Storbritannia, USA, Frankrike, Den russiske
føderasjon, Folkerepublikken Kina eller en stat hvor forsikringsselskapet har et registrert kontor eller et
fast forretningskontor.
Retten til nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist i forbindelse med saksbehandlingen eller oppgjøret under forsikringsavtalen,
kan det kreves nemndbehandling i medhold av lov om forsikringsavtaler §20-1. Klage kan rettes til
Finasklagenemda, tlf. 23 13 19 60, fax 23 13 19 70.

