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Hvilken forsikring er dette?
Yrkesskadeforsikring dekker arbeidsgivers lovpålagte krav til forsikring av ansatte. Det sikrer ansatte utbetaling hvis de
blir rammet av en ulykke eller sykdom på arbeidsplassen i arbeidstiden.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til
forsikringsbevis og vilkår.
Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
A Invaliditetsgrad under 15 prosent (med
mindre tilleggsdekning på avtalen)

Forsikringen dekker:
B Dødsfall
B Medisinsk invaliditet
B Påførte utgifter
B Fremtidige utgifter
B Inntektstap frem til oppgjørstidspunktet
B Tap av fremtidig inntekt

Er det noen begrensninger i dekningen?
C

Forsettlig fremkallelse, eller grovt uaktsomt
fremkallelse, av forsikringstilfellet kan retten
til erstatning falle helt eller delvis bort.

Tilleggsdekninger:
B Vei til og fra arbeid
B Medisinsk invaliditet under 15 prosent
B Forhøyet medisinsk invaliditetserstatning
(sykdom og ulykke)
B Forhøyet erstatning ved død (sykdom og
ulykke)

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på arbeidsplassen i arbeidstiden.
Hvis forsikringen er utvidet til å gjelde vei til og fra arbeid dekkes direkte reise mellom hjem og arbeidssted.

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.
I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli
redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du
vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og
blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på chat eller e-post.
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