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1. Hvem forsikringen gjelder for

Det fremgår av forsikringsbeviset hvem som er omfattet av forsikringen.

For å ha rett til erstatning forutsettes det at:
• Forsikrede har en pensjonsgivende inntekt som overstiger 6 G (G = folketrygdens grunnbeløp)
• Forsikrede er medlem av folketrygden
• Forsikrede har rett til sykepenger etter lov om folketrygd

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden.

3. Forsikringens omfang

3.2 Forsikringstilfelle
Forsikringstilfellet inntreffer på første dag i den forsikredes sykmeldingsperiode som viser seg å gå ut over avtalt karenstid.

4. Erstatningsregler

4.1 Skademelding og dokumentasjon
Når det antas å foreligge rett til erstatning må melding skje snarest til selskapet på selskapets skjema. Kopi av sykmelding
må sendes sammen med skademeldingen.

Forsikrede må søke lege og følge legens forskrifter og anvisninger. Selskapet har rett til å innhente lege- og
spesialisterklæringer, etter samtykke fra forsikrede, som har betydning for fastsettelsen av erstatningsberegningen.

Den som framsetter krav, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som selskapet trenger for å kunne ta stilling til
kravet og utbetale erstatningen.

Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre at erstatningen nedsettes eller bortfaller i henhold til FAL § 18-1. Den
som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen. Er vedkommende omfattet av flere
forsikringsavtaler med selskapet, tapes også retten til erstatning etter disse ved samme hendelse.

4.2 Beregning av erstatning
Erstatningen beregnes med utgangspunkt i gjeldende dagpengebeløp ved forsikringstilfellets inntreden. Dersom
dagpengebeløpet økes i en sykmeldingsperiode som følge av økt lønn, får økningen først anvendelse ved et eventuelt nytt
forsikringstilfelle som måtte inntreffe.

Dagpengeerstatningen utbetales til forsikringstaker i forhold til graden av den forsikredes arbeidsuførhet. Laveste grad av
arbeidsuførhet som dekkes av forsikringen, fremgår av forsikringsbeviset.

3.1 Hva forsikringen omfatter

Omfattes Omfattes ikke

Ved hel eller delvis arbeidsuførhet som følge av en sykdom
eller ulykkesskade:
• Dagpengeerstatning basert på forsikredes lønn. Med lønn

menes pensjonsgivende inntekt, det vil si skattepliktig
lønnsinntekt og beregnet personinntekt. Forsikringen
dekker kun den del av pensjonsgivende inntekt som
overstiger 6 G og begrenset oppad til 12 G, dersom ikke
annet er avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.

Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til
grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og
alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Med ulykkesskade
menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk
begivenhet (ulykkestilfelle) som rammer forsikrede i
forsikringstiden.

• Arbeidsuførhet som ikke gir rett til sykepenger fra
folketrygden

• Utgifter til arbeidsgiveravgift eller feriepenger

Dagpengeerstatning ved:
• arbeidsuførhet som skyldes sykdom som har vist

symptomer i de første 30 dager etter at forsikringen
trådte i kraft, jf forsikringsavtalelovens § 13-5. Dette
gjelder også ved forhøyelse av dagpengebeløpet, men
da bare for selve beløpsøkningen

• arbeidsuførhet som følge av overforbruk av alkohol,
andre beruselsesmidler eller medikamenter

• arbeidsuførhet som skyldes skade ved deltakelse i
slagsmål eller forbrytelse

• permisjon, permittering, streik, lockout, arbeidsledighet
eller liknende perioder uten lønnsutbetaling



Dagpengeerstatningen betales fra utløpet av den avtalte karenstid og så lenge forsikrede mottar sykepenger fra folketrygden,
men ikke utover dagpengeperioden.

Varighet og uføregrad fastsettes på grunnlag av sykmelding eller legeerklæring.

Dagpenger betales 7 dager per uke.

Dersom det går kortere tid enn 16 dager mellom to sykmeldingsperioder med samme årsak, regnes dette som ett og samme
forsikringstilfelle med én karenstid.

For ny sykdom eller skade gjelder alltid den avtalte karenstid fullt ut.

Dagpenger betales ikke i forsikredes ferie eller permisjon.

4.2.1 Dagpengebeløp/dagpengeperiode
Dagpengebeløpet utgjør 1/365 del av differansen mellom forsikredes lønn og sykepenger fra folketrygden beregnet etter 6 G
ved forsikringstilfellets inntreden. Forsikredes lønn begrenses oppad til 12 G, dersom ikke annet er avtalt og fremgår av
forsikringsbeviset.

Ved beregning av dagpengeperioden tas det utgangspunkt i 365 dager og gjøres fradrag for den avtalte karenstid. Det
gjenstående antall dager utgjør maksimal dagpengeperiode for et forsikringstilfelle. Etter dette må forsikrede være 100 %
arbeidsdyktig i minst 26 uker sammenhengende pluss karenstid, før forsikrede kan utløse nye dagpengeutbetalinger fra
forsikringen.

4.3 Politietterforskning
Dersom saken er gjenstand for politietterforskning, kan selskapet vente med oppgjør til etterforskningen er avsluttet.

Selskapet kan innhente etterforskningsdokumenter hos politi og påtalemyndighet.

4.4 Foreldelse
Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som
begrunner kravet.

5. Egenandel

Det beregnes ikke egenandel.
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