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1. Hvem forsikringen gjelder for

Hvem som er omfattet av forsikringen fremgår av forsikringsbeviset.

For å ha rett til erstatning forutsettes det at forsikrede er medlem av folketrygden, hvis ikke annet følger av vedlagte forskrift
om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring (vilkår FPE-000-003).

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden jf lov av 16. juni 1989 nr 65 om yrkesskadeforsikring (yforsl).

3. Forsikringens omfang

4. Hva forsikringen dekker

3.1 Hva forsikringen omfatter

Omfattes Omfattes ikke

• Erstatning for yrkesskade og yrkessykdom, dvs. skade
og sykdom som omfattes av §§ 10 og 11 i yforsl, og som
konstateres i forsikringstiden, jf vilkårets pkt. 4.2.

• De enkelte erstatningspostene er beskrevet i vilkår
FPE-000-003 og fremgår også av forsikringsbeviset.

• Dersom det er valgt dekninger utover lov om
yrkesskadeforsikring, fremgår dette av forsikringsbeviset.

• Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom
forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til
skaden jf yforsl § 14. Dette skal likevel ikke innskrenke
etterlattes rett til erstatning. Lov om skadeserstatning av
13. juni 1969 nr 26 (skl) § 5-1 gjelder tilsvarende så langt
den passer.

4.1 Påførte merutgifter

Dekkes Dekkes ikke

• Påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet erstattes
individuelt, jf skl § 3-1 og vilkår FPE-000-003 § 2-1.

Selskapet dekker dokumenterte rimelige og nødvendige
merutgifter som er påført forsikrede på grunn av skaden
eller sykdommen.

4.2 Fremtidige utgifter

Dekkes Dekkes ikke

• Engangserstatning for fremtidige rimelige og nødvendige
merutgifter erstattes individuelt, jf skl § 3-1 og vilkår
FPE-000-003 § 2-2.

4.3 Tapt inntekt

Dekkes Dekkes ikke

• Tapt inntekt i tiden frem til oppgjørstidspunktet erstattes
individuelt, jf skl § 3-1 og vilkår FPE-000-003 § 2-3.

4.4 Tap av fremtidig inntekt ved ervervsuførhet

Dekkes Dekkes ikke

• Engangserstatning som ytes på grunnlag av graden av
varig ervervsuførhet, arbeidsinntekt og alder, jf skl § 3-1,
annet ledd. Utmålingen skal skje i henhold til reglene i
vilkår FPE-000-003 kapittel 3.

Var skadelidte - uavhengig av den aktuelle skaden eller
sykdommen - 50 % ervervsmessig ufør eller mer, kan
han eller hun kreve erstatningen utmålt etter skl § 3-1
hvis dette leder til høyere erstatning enn utmåling etter
reglene i vilkår FPE-000-003.

4.5 Ménerstatning ved medisinsk invaliditet

Dekkes Dekkes ikke



5. Erstatningsregler

5.1 Skademelding og dokumentasjon

Når det antas å foreligge rett til erstatning må melding skje snarest til selskapet.

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

Tap og utgifter som kreves erstattet, må dokumenteres med originalbilag.

Ved dødsfall skal den som har krav på erstatning sende selskapet dødsattest og dokumentasjon som viser hvem som er
berettiget til å motta erstatning.

Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre at erstatningen nedsettes eller bortfaller i henhold til lov om
forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) § 8-1. 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.

5.2 Konstateringstidspunkt ved yrkesskade/yrkessykdom

En skade/sykdom anses konstatert på det første tidspunkt da forsikrede enten:

a) døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp,
b) første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen, eller
c) første gang meldte krav til selskapet på grunn av skaden eller sykdommen.

5.3 Etteroppgjør

Dersom den fastsatte medisinske invaliditet og/ eller skadelidtes arbeidsmessige uføregrad som følge av sykdommen endrer
seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør. Krav om etteroppgjør må fremsettes innen fem år etter at oppgjøret var
avsluttet.

Ved etteroppgjør etter vilkårenes pkt 4.4 og 4.5 beregnes først differansen mellom erstatningen skadelidte fikk ved oppgjøret
og den erstatningen skadelidte ville ha fått ved oppgjøret om den nye invaliditetsgraden eller uføregraden var blitt lagt til
grunn. Deretter beregnes tilleggserstatningen på grunnlag av G på det nye oppgjørstidspunktet.

5.4 Politietterforskning

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

• Engangserstatning for ikke-økonomisk tap som ytes på
grunnlag av varig medisinsk invaliditetsgrad jf vilkår
FPE-000-003 kapittel 4.

• Invaliditetsgrad under 15 % gir ikke rett til erstatning,
dersom ikke annet fremkommer av forsikringsbeviset.

4.6 Erstatning ved dødsfall

Dekkes Dekkes ikke

• Erstatning ved dødsfall følger bestemmelsene i vilkår
FPE-000-003 kapittel 6 og § 1-1, 2. ledd.

4.6.1 Engangserstatning til forsikredes ektefelle/samboer/partner

Dekkes Dekkes ikke

• Erstatningsbeløpet avtrappes etter avdødes alder jf vilkår
FPE-000-003 § 6-1.

4.6.2 Engangserstatning til forsikredes barn under 20 år

Dekkes Dekkes ikke

• Erstatningsbeløpet avtrappes etter barnets alder jf vilkår
FPE-000-003 § 6-2.

4.6.3 Begravelsesbidrag

Dekkes Dekkes ikke

• 0,5 G utbetales til dekning av utgifter til begravelse ved
forsikredes død jf vilkår FPE-000-003 § 6-3.



Selskapet kan innhente etterforskningsdokumenter hos politi og påtalemyndighet.

5.5 Foreldelse

Forsikredes krav mot selskapet etter loven foreldes etter 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da
sikrede fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet jf yforsl § 15.

Foreldelsesfristene i FAL og Lov om foreldelse av forsikringer av 18. mai 1979 nr 18 § 9 gjelder ikke. For øvrig gjelder
reglene i foreldelsesloven så langt de passer.

Krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst 6 måneder etter at den berettigede har fått
særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. FAL § 20 - 3 om bruk av elektronisk kommunikasjon gjelder
tilsvarende. Meldingen må angi hvordan foreldelsen avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her
dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt selskapet.

5.6 Erstatningsansvar - Regress

Kan forsikringstaker eller skadelidte forlange at tredjemann erstatter skaden, inntrer selskapet i forsikringstakers eller
skadelidtes rett mot tredjemann ved utbetaling av erstatning. Selskapet har rett til regress mot ansvarlig skadevolder for
utbetalt erstatning, jf skl § 3-7 nr 3 og § 8 i yforsl.

Selskapet kan kreve regress hos forsikringstaker som med forsett har voldt skaden eller sykdommen.

Selskapet kan også søke regress hos forsikringstakeren for erstatning som i henhold til yforsl § 6 1. ledd pliktes utbetalt etter
bortfall av forsikringsavtalen.

Har forsikringstakeren påført selskapet økonomisk tap ved manglende oppfyllelse av bestemmelsene i forsikringsavtale eller
vilkår, kan selskapet kreve sitt tap erstattet av forsikringstakeren.

6. Egenandel

Det beregnes ikke egenandel ved utmåling av erstatningen.
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