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Personalforsikring for næringsvirksomhet kan omfatte Yrkesskade-, Sykdom-, Sykeavbrudd-, Ulykke-, Dødsfall-, Sykelønn-, Krise-, 
Helse- og Reiseforsikring. 
 
Dette dokumentet omhandler alle ovennevnte produkter med unntak av Helse- og Reiseforsikring, og gir en kort beskrivelse av 
dekningsomfanget. En fullstendig oversikt over dekningene, herunder hva forsikringene dekker og hvilke begrensninger som 
gjelder, finner du i forsikringsvilkårene. Det er alltid de fullstendige vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og oss som til 
enhver tid gjelder. 
 
Hvilken form for forsikring er dette? 
Personalforsikring har som formål å bidra til at en medarbeider etter en ulykke eller sykdom kan opprettholde den samme 
levestandarden som han eller hun hadde tidligere. Omfanget av forsikringene varierer imidlertid. Derfor er det viktig at 
medarbeiderne dine setter seg inn i hvilke forsikringer som dekkes gjennom jobben, og hva som bør suppleres privat. 
 

 

Hva dekkes?  
 

Lovpålagt Yrkesskadeforsikring 
✓ Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke. 
✓ Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven er 

likestilt med yrkesskade. 
Frivillige tilleggsdekninger: 
✓ Menerstatning ved yrkesskade som medfører varig 

medisinsk invaliditet fra 1-14%. 
✓ Ulykke på reise til og fra arbeid. 
 
Sykdomsforsikring 
Dekker sykdom som ikke er klassifisert som yrkessykdom. 
Engangsutbetaling dersom: 
✓ Den ansatte får innvilget minst 40% uføretrygd fra NAV. 
✓ Den ansatte blir minst 50% varig medisinsk invalid. 
Tilleggsdekninger: 
✓ Delutbetaling på Sykdomsforsikring – 20% forskuttering 
✓ Langvarig syk forsikring – engangsutbetaling etter 14, 18, 

24, 36 eller 48 måneders sykemelding. 
 
Sykeavbruddsforsikring 
For selvstendig næringsdrivende/nøkkelpersonell 
✓ Dagpenger ved sykdom til dekning av faste driftsutgifter og 

inntektsreduksjon mellom 6 og 12 G. 
 
Ulykkesforsikring 
✓ Behandlingsutgifter. 
✓ Medisinsk invaliditet. 
✓ Ervervsmessig uførhet. 
✓ Død. 
Kan gjelde i fritiden og/eller i arbeidstiden. 
 
Dødsfallforsikring 
✓ Engangserstatning til etterlatte ved forsikredes død. 
✓ Forsørgertillegg – engangserstatning til etterlatte ved 

forsikredes død. 
✓ Forsørgerforsikring – engangserstatning til den ansatte ved 

den ansattes forsørgers død. 
✓ Barnetillegg – engangserstatning til forsikredes barn under 

21 år. 
 

 

 
 
Sykelønnsforsikring 
✓ Sykelønn i henhold til avtalt lønn mellom 6 og 12 G. 
✓ Utgifter til arbeidsgiveravgift, permisjon eller feriepenger, 

dersom det er særskilt avtalt. 
 
Kriseforsikring 
Kriseterapi hos psykolog etter: 
✓ Ran, overfall, voldtekt. 
✓ Ulykkestilfelle. 
✓ Brann, eksplosjon eller innbrudd. 
✓ Flykapring. 
 

 

Hva dekkes ikke? 
 

 

Ulykkesforsikring 
× Skade på sinnet alene f. eks sjokk – uten at det samtidig er 

oppstått legemsskade. 
× Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller 

sykelig tilstand/disposisjon. 
× Muskel/skjelettsykdommer eller diagnoser i hele 

bevegelsesapparatet (armer, bein, nakke, rygg og bekken) 
herunder: fibromyalgi, myalgier, senebetennelse, 
tendinose, benhinnebetennelse, «musarm», 
«tennisalbue», «frozen shoulder», prolaps, lumbago, 
nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller ben (isjias) 
spondylolyse/ - listhese, reumatiske sykdommer, artrose, 
osteochondrose, spondylose samt brudd som følge av 
patologiske prosess eller osteoporose. 

× Hjerte-/karsykdommer 
× Nevroser 
× Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus 

eller annen smittekilde, for eksempel insektstikk/bitt, alle 
former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-
infeksjon. 

× Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller 
nytelsesmidler. 
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× Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende 
eller narkotiske midler. 

× Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått 
ved alle former for undersøkelse og / eller behandling 
utført av så vel autorisert som uautorisert helsepersonell. 

× Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. 
× Tannskader som følge av spising dekkes ikke. 
× Selvmord eller forsøk på selvmord. 
× Vansirende skader/tannskader.  
 
Generelle begrensninger 
× Dersom helseerklæring er levert, dekker ikke forsikringen 

utgifter som har sammenheng med helseforhold selskapet 
har reservert seg mot  

× Arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at 
selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom 
eller lyte som medlemmet hadde på dette tidspunktet og 
som det må antas at vedkommende kjente til. 

× Arbeidsuførhet som skyldes sykdom som har vist 
symptomer i de første 30 dager etter at forsikringen trådte 
i kraft.  

 
Sykeavbrudd 
× Psykiske lidelser (inklusive somatoforme lidelser) som har 

vist symptomer innen ett år etter at forsikringen trådte i 
kraft. 

× Fravær på grunn av normalt svangerskap 
svangerskapsavbrudd/forløsning. 

× Fravær som følge av sykdom som helt eller delvis skyldes 
svangerskap/forløsning/svangerskapsavbrudd, erstattes 
tidligst ett år etter at forsikringen trådte i kraft. 

 
 
Er der noen begrensninger i dekningen? 
 

 
! For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett, 

kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet. 
! Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke 

følger våre ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter, 
og dersom avtalte sikkerhetstiltak, som det er gitt rabatt 
for eller har vært en forutsetning for avtalen, ikke er 
oppfylt. 

! Skader som skyldes deltagelse i slagsmål eller forbrytelse. 
! Utøvelse av sport og idrett som gir forsikrede inntekt eller 

sponsormidler over 1 G pr. år.  
! Serie- og cupkamp i alle typer lagidrett når kampen er i 

regi av forbund eller krets (gjelder ikke bedriftsidrett). 
! Hastighetsløp med båt, vannjet, vannscooter, bil, 

motorsykkel, moped, snøscooter eller andre 
motorkjøretøy. 

! Kampsport. 
! Fallskjerm, basehopping, strikkhopp, ballongferd, flyving 

med micro - og ultralette fly, seilfly, hangliding og 
paragliding. 

! Dykking dypere enn 40 meter. 
! Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flyging, 

transport med fly og helikopter. For piloter dekkes ikke 
ulykkesskade inntruffet under flyging. 

Hvor er jeg dekket? 
 
 

✓ I Norge, med mindre annet er avtalt. 
 
 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

 
 

• At du gir riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål 
ved avtaleinngåelse. 

• At du følger sikkerhetsforskriftene og varsler oss om 
eventuelle endringer. Sikkerhetsforskrifter er 
aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og 
begrense skade. 

• At du ved en skade straks melder denne. 

• At du ved person-, brann-, tyveri- og hærverksskader 
melder ifra til politiet. 

• At du ved sykdom eller ulykke snarest søker lege og følger 
dennes anvisning om behandling. 

 
 
Når starter og slutter forsikringen? 
 

 
Forsikringen starter fra den dato det er avtalt med selskapet og 
løper for et år av gangen. 
 

 

Hvordan avslutter jeg forsikringen? 
 

 
Forsikringen avtales for et år av gangen. 
Den enkelte ansatte har rett til å fortsette Sykdoms- og 
Dødsfallforsikringen individuelt dersom han eller hun av annen 
grunn enn alder trer ut av ordningen. 
 

 

Når og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen betales årlig eller etter annen avtale til den dato 
som fremkommer i fakturaen. 
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