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PERSONALFORSIKRING 
 

WPER 1-2 gjelder fra januar 2021 

Forsikringsavtalen består av: 

-Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. 

-Dette vilkåret 

-Generelle vilkår 

- Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 65 med forskrifter. 

-Lov om forsikringsavtaler av 16.juni 1989 nr 69 (FAL) med forskrifter. 

-Lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 1988 nr 39 med forskrifter. 

-Skadeerstatningsloven av l3.juni 1969 nr26. 

-Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr 19. 

-Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov. 

 

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser 

som kan fravikes. I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de prioritet i 

den rekkefølge de står oppført ovenfor, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle. 

 

 

A DEFINISJONER 
 

A.1 Forsikringstaker 

Forsikringstaker er den (person, firma, forening eller institusjon) som inngår forsikringsavtalen med selskapet. 

 

A.2 Forsikrede 

Forsikrede er den hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til 

 

A.3 Ektefelle 

Ektefelle er den som lovformelig er gift med forsikrede 

En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er gitt bevilling til, eller er avsagt 

dom for, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller 

endelig. 

 

A.4 Samboer 

Samboer er: 

Person som avdøde har levd sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det: 

 

Fremgår av Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som 

forsikrede i de siste 2 år, eller vedkommende har felles bopel og felles barn med forsikrede. 

 

Dette gjelder likevel ikke dersom det når forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig 

ekteskap kunne inngås. 

 

A.5 Barn 

Barn er forsikredes egne barn og adoptivbarn, som var under 20 år ved dødsfallet, og som helt eller delvis 

ble forsørget av forsikrede. Erstatningsberegningen knyttes til barnets alder ved dødsfallet. 

 

A.6 Eneforsørger 

Eneforsørger er person som ikke har ektefelle eller samboer, og som alene har omsorgen for 

barn. 
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A.7 Yrkesskade/yrkessykdom 

Med yrkesskade/yrkessykdom forstås legemsskade og sykdom som omfattes av §§ 10 og 11 i Lov 

om yrkesskadeforsikring av l6.juni 1989 nr 65, dvs skade og sykdom som arbeidstakere påføres i 

arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden når det er: 

Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade), eller skade og sykdom som i medhold av 

folketrygdloven av 28. februar 1997 nr 19 

§ 13-4 er likestilt med yrkesskade, 

eller annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, 

og arbeidsgiveren kan holdes ansvarlig etter alminnelig erstatningsrett. 

 

Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § l3-4 er likestilt med yrkesskade, skal anses 

forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, med mindre selskapet kan bevise at dette åpenbart ikke 

er tilfelle. 

 

Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade/yrkessykdom 

 

A.8 Fritidsulykke 

Fritidsulykke er ulykkesskade som rammer forsikrede, når skaden ikke faller inn under 

lov om yrkesskadeforsikring av I6.juni 1989 nr 65. 

 

Med ulykkesskade forstås legemsskade forårsaket av en plutselig ytre begivenhet utenfor forsikredes kontroll - 

ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden. 

 

A.9 Annen sykdom (enn yrkessykdom) 

Annen sykdom er sykdom som ikke er yrkessykdom eller har sin årsak i yrkesskade. 

 

A.10 G 

Folketrygdens grunnbeløp = G 

 

A.11 Medisinsk invaliditet 

Medisinsk invaliditet er varig skade av medisinsk art. Medisinsk invaliditetsgrad fastsettes på grunnlag av 

Sosialdepartementets invaliditetstabell av 5. mai 1972, jf kgl. res. av 5. mai 1972. 

 

Var funksjonsdyktigheten nedsatt i den skadete kroppsdel før skaden inntraff, fratrekkes den tilsvarende 

medisinske invaliditetsgrad. Kan funksjonsdyktigheten forbedres ved anvendelse av protese eller andre 

tekniske hjelpemidler, tas funksjonen av disse i betraktning når invaliditetsgraden fastsettes. 

 

Dersom forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg operasjon eller annen behandling, skal det ved 

fastsettelsen av den endelige grad av invaliditet tas hensyn til den sannsynlige forbedring en slik behandling 

kunne ha medført. 

 

A.12 Ervervsmessig uførhet 

Ervervsmessig uførhet er helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid generelt. 

 

Ved bedømmelsen av om, og i hvilken grad ervervsevnen skal anses varig nedsatt, tas hensyn til den 

forsikredes reelle muligheter for arbeidsinntekt eller innsats i ethvert arbeid, sammenlignet med tilsvarende 

muligheter uten skaden/sykdommen. 

 

A.13 Konstateringstidspunktet 

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

Døde av skaden/sykdommen uten å ha søkt legehjelp, eller 

første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen, eller 



 

5 
 

første gang meldte krav til selskapet på grunn av skaden eller sykdommen. 

 

A.14 Selskapet 

Med selskapet menes Winterbergh Forsikring som representant for forsikringsgiver Watercircles Forsikring ASA 

 

B HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 
 

B.1 Forsikringen gjelder for den eller de personer som er angitt i forsikringsbeviset. 

 

Ved yrkesskade/yrkessykdom gjelder forsikringen i ethvert tilfelle for: 

 

B.1.1 Arbeidstakere hos forsikringstakeren i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring § 2 bokstav b. 

 

 

B.1.2 Tidligere arbeidstakere - dersom arbeidstakeren ikke lenger er i arbeid og sist var i arbeid 

hos forsikringstakeren, jf Lov om yrkesskadeforsikring § 5 tredje ledd. 

Denne bestemmelse gjelder bare for tidligere arbeidstakere som har vært i arbeid hos 

forsikringstakeren etter ikrafttredelse av Lov om yrkesskadeforsikring (01.01.90). 

 

B.1.3 Bedriftseier(e), dersom denne har minst I arbeidstaker i sin tjeneste (personlig eiet 

firma), og det er inngått særskilt avtale om medforsikring. 

 

B.1.4 Skoleelever i arbeidsuke hos den forsikringstaker som tar skoleeleven i sin tjeneste i arbeidsuken. 

 

For rett til erstatning forutsettes det at forsikrede er medlem av Folketrygden, 

dersom ikke annet følger av forskrifter gitt med hjemmel i Lov om yrkesskadeforsikring. 

 

Avtale om opphørsalder for de ulike dekninger fremgår av forsikringsbeviset. 

 

C HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 
 

Yrkesskadeforsikringen gjelder skader og sykdommer som forsikrede påføres i arbeid på 

arbeidsstedet i arbeidstiden, iht. Lov om yrkesskadeforsikring. 

 

Forsikringen forøvrig gjelder i hele verden. 

 

Fritidsulykkeforsikringen gjelder likevel ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer 

enn12 måneder. I § 12punkt 12.2.3 er det gjort unntak for særlige aktiviteter hvor fritidsulykkeforsikringen ikke 

gjelder. 

 

D HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 
 

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset, dekker selskapet. 

 

D.1 Yrkesskade og yrkessykdom i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av l6.juni 1989 

nr 65 med forskrifter. Yrkesskaden/yrkessykdommen må være konstatert i forsikringstiden, se § 5, 

jf § 21 i Lov om yrkesskadeforsikring. 
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D.2 Annen ulykkesskade enn yrkesskade som rammer forsikrede, og som er pådratt og konstatert i 

forsikringstiden. 

 

D.3 Annen sykdom enn yrkessykdom som er konstatert i forsikringstiden, og som oppstår etter at 

den enkelte ble medlem i forsikringen. 

 

E YTELSER SOM ER AVHENGIG AV FORSIKREDES ALDER 
 

E.1 Varig ervervsuførhet (tap i fremtidig erverv). 

Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder på oppgjørstidspunktet. 

 

E.2 Invaliditetserstatning (menerstatning). 

Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder på konstateringstidspunktet. 

 

E.3 Framtidige gjennomsnittlige årlige utgifter. 

Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder på oppgjørstidspunktet. 

 

E.4 Erstatning ved dødsfall. 

Erstatningsberegningen knyttes til forsikredes alder ved dødsfallet. 

 

F ERSTATNINGSBEREGNING 

F.1 ERSTATNING VED UTGIFTER 
 

F.1.1 Påførte utgifter ved yrkesskade/yrkessykdom 

selskapet erstatter påførte dokumenterte utgifter frem til oppgjørstidspunktet. Erstatningen 

fastsettes individuelt, jf skadeerstatningsloven g 3-1. 

 

F.1.2 Påførte utgifter ved fritidsulykke 

Hvis ulykkesskaden innen 2 år fra konstateringstidspunktet medfører nødvendige utgifter til 

medisinsk behandling, erstattes følgende utgifter med inntil 1 G (på konstateringstidspunktet): 

 

-lege og tannlege, 

-forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege, 

-proteser, 

-behandling og opphold i sykehus samt fysikalsk behandling, når oppholdet/ behandlingen er foreskrevet av 

lege, 

-reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor. Erstatningen begrenses til 

utgifter med rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand. 

 

Utgifter til opphold/behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger 

uten offentlig driftstilskudd erstattes ikke, heller ikke utgifter til opphold i hotell, 

rekonvalesent hjem eller lignende. 

 

Forsikrede plikter å legge frem legitimert oppgave over utgifter som kreves erstattet. 

 

Utgifter som kan kreves fra annet hold erstattes ikke. 

 

I oppgjøret fratrekkes en egenandel som angitt i forsikringsbeviset. 
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F.1.3 Påførte utgifter ved annen sykdom enn yrkessykdom 

Påførte utgifter ved annen sykdom enn yrkessykdom erstattes ikke. 

 

F.1.4 Fremtidige utgifter ved yrkesskade/yrkessykdom 

selskapet erstatter fremtidige utgifter. Erstatningen fastsettes individuelt, 

jf skadeerstatningsloven § 3-1. 

 

Engangserstatning for gjennomsnittlige fremtidige årlige utgifter fastsettes slik: 

 

Skadelidtes alder:   Årlige utgifter multipliseres med: 

 

Under 35 år   21 

35-49 år    19 

50-59 år    16 

60-69 år    14 

over 70 år   8   

 

F.1.5 Fremtidige utgifter ved fritidsulykke 

Forsikringssummen utbetales dersom forsikrede senere enn2 år etter skadedagen, som følge av 

fritidsulykke i forsikringstiden, påføres årlige utgifter som ikke kan kreves dekket annet sted. 

 

Utgiftene utbetales som en engangserstatning, og kan til sammen ikke overstige 

3 G på forfallstidspunktet. Erstatningen er avhengig av forsikredes alder på forfallstidspunktet, 

og fastsettes på følgende måte: 

 

Skadelidtes alder:   Årlige utgifter multipliseres med: 

under 35 år    21 

35-49 år    19  

50-59 år    16  

60-67 år    14 

 

F.1.6 Fremtidige utgifter ved annen sykdom enn yrkessykdom 

Fremtidige utgifter ved annen sykdom enn yrkessykdom erstattes ikke. 

 

 

F.2 ERSTATNING VED TAPT INNTEKT 
 

F.2.1 Tapt inntekt ved yrkesskade/yrkessykdom 

selskapet erstatter tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet. Erstatningen fastsettes 

individuelt, jf skadeserstatningsloven 3- 1. 

 

F.2.2 Tapt inntekt ved fritidsulykke 

selskapet erstatter tapt inntekt inntil 2 år etter skadedagen. Det gis ikke erstatning for 

eventuelt inntektstap de første 30 dager av skadelidtes sykemeldingsperiode(r). 

 

Erstatningen fastsettes individuelt, jf skadeerstatningsloven § 3-1, men begrenset 

oppad på følgende måte: 
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Forsikredes pensjonsgivende inntekt i året før 

skaden ble konstatert 

Maksimal erstatning fra selskapet for ett års 

inntektstap 

Til og med 7 G 1 G 

Over 7 G til og med 8 G 2 G 

Over 8 G til og med 9 G 3 G 

Over 9 G til og med 10 G 4 G 

Over 10 G  5 G 

 

Inntektstap som dekkes i henhold til bilansvarsloven eller ansvarsforsikringer kommer til fradrag krone for krone 

i erstatningsoppgjøret. 

 

F.2.3 Tapt inntekt ved annen sykdom enn yrkessykdom 

Tapt inntekt ved annen sykdom enn yrkessykdom erstattes ikke 

 

 

 

F.3 ERSTATNING VED VARIG MEDISINSK INVALIDITET (MENERSTATNING) 
 

F.3.1 Varig medisinsk invaliditet 

Med varig medisinsk invaliditet forstås varig skade av medisinsk art som forklart i § 1 k) 

 

Ved fritidsulykke og annen sykdom enn yrkessykdom gjelder: 

Rett til invaliditetserstatning inntrer når behandlingen inklusive medisinsk rehabilitering er avsluttet. Den 

medisinske invaliditetsgrad skal deretter fastsettes snarest mulig. Fastsettelsen kan ikke utsettes mer enn tre år 

etter konstateringstidspunktet. 

 

F.3.2 Grunnerstatning 

Invaliditetserstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er på: 

-minst 15 % ved yrkesskade/yrkessykdom og fritidsulykke, og  

-minst 50 % ved annen sykdom enn yrkessykdom. 

 

Grunnerstatning fastsettes slik: 

 

Medisinsk invaliditet:  Grunnerstatning: 

15 - 24 %   0,75 G 

25 - 34 %   1,00 G 

35 – 44 %   1,50 G 

45 – 54 %    2,00 G 

55 – 64 %   2,50 G 

65 - 74 %   3,00 G 

75 – 84 %   3,75 G 

85 - 100 %   4,50 G 

 

F.3.3 Overinvaliditet 

Ved yrkesskade/yrkessykdom gjelder: 

Skader som er betydelig større enn skade som gir grunnlag for invaliditetsgrad på 100 %, 

gir en grunnerstatning på 5,5 G. 

 

F.3.4 Skadelidtes alder 

Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. 
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For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 % av grunnerstatningen. 

Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen. 

 

For hvert år skadelidte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen. 

 

F.3.4 Tilleggserstatning 

Ved yrkesskade/yrkessykdom gjelder: 

Skadelidte som ikke fyller vilkårene for ytelser etter folketrygdloven kapittel 13, kan kreve tilleggserstatning. 

Tilleggserstatningen skal fastsettes slik at skadelidte så langt som mulig settes i samme stilling som om slike 

ytelser hadde vært tilstått. Ved fastsettelsen av tilleggserstatningen skal det giøres fradrag for trygdeytelser 

og andre ytelser som gir tilsvarende kompensasjon. 

 

F.4 ERSTATNING VED VARIG ERVERVSUFØRHET (TAP AV FREMTIDIG INNTEKT) 
 

F.4.1 Varig ervervsuførhet 

Med varig ervervsuførhet forstås varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid som forklart i § 1 D. 

 

Ved fritidsulykke gjelder: 

Rett til erstatning for varig ervervsuførhet inntrer ved fritidsulykke når behandlingen inklusive medisinsk og 

fysikalsk rehabilitering er avsluttet. Den ervervsmessige uføregrad skal deretter fastsettes snarest mulig. 

Fastsettelsen kan ikke utsettes mer enn fem år etter ulykkesdagen. 

Forsikringstilfellet inntreffer den dag endelig ervervsuførhet er fastsatt. 

 

Ved annen sykdom enn yrkessykdom gjelder: 

Forsikringssummen utbetales dersom forsikrede har vært minst 50 % ervervsufør i 

et sammenhengende tidsrom av 2 år som følge av sykdom konstatert i forsikringstiden, 

og ervervsuførheten bedømmes å være minst 50 % og varig. 

 

F.4.2 Grunnerstatning 

Erstatning for tap av fremtidig inntekt utbetales ved varig ervervsuførhet som er på: 

 

minst 1 % ved yrkesskade/yrkessykdom og fritidsulykke, og 

minst 50 % ved annen sykdom enn yrkessykdom 

 

Ved 100 % varig ervervsuførhet fastsettes grunnerstatningen slik: 

 

Inntektsgrunnlaget for beregningen:  Grunnerstatning: 

Inntekt til og med 7 G   22 G 

Inntekt over 7 G til og med 8 G  24 G 

Inntekt over I G til og med 9 G  26 G 

Inntekt over 9 G til og med 10 G  28 G 

Inntekt over 10 G   30 G 

 

Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstap er den pensjonsgivende inntekt, jf 

folketrygdlovens § 3-15, i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. 

 

F.4.3 Avvikende årlig pensjonsgivende inntekt 

Hvis skadelidtes antatte pensjonsgivende inntekt, uten skaden eller sykdommen, i året 

skaden eller sykdommen ble konstatert, gir et høyere grunnlag, legges denne til grunn. 



 

10 
 

Tilsvarende gjelder hvis skadelidte i et senere inntektsår har oppnådd en pensjonsgivende inntekt som gir et 

høyere grunnlag. 

 

Hvis det er særlige holdepunkter for å anta at grunnlaget for beregningen etter forannevnte 

regler avviker vesentlig fra det som ville vært skadelidtes alminnelige inntektsnivå uten 

skaden eller sykdommen, skal grunnlaget for beregningen settes til dette nivået. 

 

Fastsettelse av inntektsgrunnlaget for beregningen skjer i forhold til G den 1. januar i det inntektsåret 

inntekten er opptjent. 

 

F.4.4 Skadelidtes alder 

Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. 

 

For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 % av grunnerstatningen. 

Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen. 

 

Er skadelidte 35 - 44 år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av 

grunnerstatningen. 

 

Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 35 år 

med2,5 % av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 % av grunnerstatningen. 

 

F.4.5 Tap av deler av ervervsevnen 

Har skadelidte bare tapt deler av sin ervervsevne, reduseres erstatningen tilsvarende. 

 

F.4.6 Tidligere uføre 

Ved yrkesskade/yrkessykdom gjelder: 

Var skadelidte uavhengig av den aktuelle skaden eller sykdommen 50 % ervervsmessig ufør eller mer, kan 

han eller hun kreve erstatningen utmålt etter skadeserstatningsloven 

§ 3-l hvis dette leder til høyere erstatning enn utmåling etter reglene her. 

 

F.4.7 Etteroppgjør ved endringer i ervervsmessig uføregrad eller medisinsk invaliditet 

Ved yrkesskade/yrkessykdom gjelder: 

Er det fastsatt erstatning for gjennomsnittlige fremtidige utgifter, tap av fremtidig inntekt eller for 

varig medisinsk invaliditet, og skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet 

som følge av ulykken endrer seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør. Krav om etteroppgjør må 

fremsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet. Ved etteroppgjør for tap av fremtidig inntekt og 

varig medisinsk invaliditet beregnes først differansen mellom erstatningen skadelidte fikk ved oppgjøret og 

den erstatningen skadelidte ville fått ved oppgjøret om den nye invaliditetsgraden var bli lagt til grunn. 

Deretter beregnes tilleggserstatningen på grunnlag av G på det nye oppgiørstidspunktet. 

 

F.5 ERSTATNING VED DØDSFALL 
 

F.5.1 Dødsfall som følge av yrkesskade/yrkessykdom og fritidsulykke 

 

F.5.1.1 Erstatning til ektefelle eller samboer 

Grunnerstatningen er 15 G. 

 

Erstatning utbetales til forsikredes ektefelle, subsidiært samboer. 

 

For hvert år forsikrede var over 46 år, reduseres grunnerstatningen med 5 %, 
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likevel ikke med mer enn 80 %. 

 

F.5.1.2 Erstatning til barn ved tap av forsørger 

Det utbetales særskilt erstatning til hvert barn forsikrede forsørget. 

 

Erstatningens størrelse fastsettes på grunnlag av barnets alder da forsikrede døde, og 

beregnes som følger: 

 

Alder:   Erstatning:   Alder:   Erstatning: 

under 1 år  6,5 G  10 år  3,5 G 

1 år  6,0 G  11 år  3,0 G 

2 år  6,0 G  12 år  2,5 G 

3 år  5,5 G  13 år  2,5 G 

4 år  5,0 G  14 år  2,0 G 

5 år  5,0 G  15 år  2,0 G 

6 år  4,5 G  16 år  1,5 G 

7 år  4,0 G  17 år  1,5 G 

8 år  4,0 G  18 år  1,0 G  

9 år  3,5 G  19 år  1,0 G  

 

Var forsikrede eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning. 

 

F.5.1.3 Erstatning for begravelseskostnader 

Kostnader ved begravelsen erstattes med 0,5 G. Dette gjelder selv om forsikrede ikke etterlater seg personer 

som har krav på erstatning for tap av forsørger. 

 

F.5.1.4 Erstatning til andre enn ektefelle, samboer og barn 

Ved dødsfall som skyldes yrkesskade/yrkessykdom gielder: 

Det betales erstatning også til andre enn ektefelle, samboer eller barn, når disse helt eller delvis ble forsørget 

av forsikrede. 

 

Ovennevnte erstatning utmåles etter reglene i skadeerstatningsloven § 3-4. 

 

F.5.2 Dødsfall som følge av annen sykdom enn yrkessykdom 

Dødsfall som følge av annen sykdom enn yrkessykdom erstattes ikke. 

 

 

G AVTALT SAMORDNING MED GRUPPELIV 
 

Det kan avtales at dødsfallserstatning til ektefelle/samboer delvis skal utbetales fra 

yrkesskadeforsikringen og/eller fritidsulykkeforsikringen. Del av dødsfallerstatning som ikke 

utbetales fra gruppelivsforsikring i selskapet utbetales da fra yrkesskadeforsikringer og fritidsulykkeforsikringen. 

I tillegg utbetales tilleggserstatning til barn og 0,5 G til dekning av utgifter forbundet med dødsfallet. 

 

H BEGRENSNINGER 
 

H.1 Generelle begrensninger 

 

H.1.1 Forsett eller grov uaktsomhet ved yrkesskade/yrkessykdom 
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Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom forsikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til 

skaden, jf Lov om yrkesskadeforsikring § 14. Dette skal likevel ikke innskrenke etterlattes rett til erstatning. 

Skadeserstatningsloven § 5-1 gjelder tilsvarende så langt den passer. 

 

H.1.2 Forsett eller grov uaktsomhet ved fritidsulykke og annen sykdom enn yrkessykdom 

selskapet dekker ikke forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Likevel svarer selskapet hvis 

den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. 

 

selskapet svarer ikke for forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse i medisinsk forstand. 

 

selskapet's ansvar kan settes ned eller falle bort dersom forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt 

forsikringstilfellet eller økt skadens omfang. 

 

Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom 

overtredelse av en sikkerhetsforskrift. 

 

H.1.3 Krig, naturkatastrofer m.v. 

Ved fritidsulykke og annen sykdom enn yrkessykdom gjelder: 

selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte 

Eller indirekte er forårsaket av, eller står i sammenheng med, jordskjelv og vulkanske utbrudd, 

atomkjemereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende 

alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 

 

H.2 Særlige begrensninger i selskapet erstatningsplikt ved fritidsulykker 

 

H.2.1 Ulykkesskader som ikke omfattes 

Forsikringen omfatter ikke ulykkesskader: 

-Som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand.  

-Som skyldes medisinsk behandling o.l. eller medikamenter, med mindre dette har sammenheng med 

behandling av ulykkesskade som selskapet svarer for.  

-Som skyldes påvirkning av lys eller temperatur, med mindre den forsikrede var utsatt for påvirkningen som 

følge av ulykkesskade som selskapet svarer for, eller påvirkningen skyldes nød situasjon som den forsikrede 

ufrivillig var kommet i.  

-Som skyldes forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel.  

-Som skyldes inntagning av alkohol, sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. 

-Som skyldes deltagelse i slagsmål eller i forbrytelse. 

 

H.2.2 Sykdommer og plager som er unntatt fra forsikringen 

Følgende sykdommer og plager er unntatt fra forsikringen, selv om årsaken er en 

ulykkesskade: 

-Muskel-/skjelett-/bindevevssykdommer, f.eks: skivelesjon, nucleoprolaps, ischias, 

lumbago, hekseskudd, revmatisme, artritto spondylose, spondylartrose, hbromyalgi, spinalstenose, 

osteochondrose, rotkompresj on, spondylolisthese. 

-Blodsykdommer, 

-Hjerte-karsykdommer, f eks hjerteinfarkt, angina pectoris. 

-Kreftsykdommer. 

-Nevroser. 

-Sykdommer forårsaket av HlV-infeksjon (Aids eller andre HlV-relaterte sykdommer eller tilstander). 

-Alle former for hepatitt. 

-Sykdom oppstått etter stikk eller bitt av insekt, f eks malaria eller flekktyfus. 

Likevel svarer selskapet for lokal sårinfeksjon og "blodforgiftning" (sepsis) oppstått på denne 

måten. 
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For infeksjoner svarer selskapet bare når det må anses på det rene at årsaken er infeksjon av sår oppstått 

ved ulykkesskade, og at en annen smittemåte må anses utelukket. 

 

H.2.3 Særlige aktiviteter som ikke omfattes av forsikringen 

Følgende aktiviteter omfattes ikke av forsikringen: 

-Dykking med tilførsel av luft eller pustegass. 

-Boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener. 

-Sport som drives profesjonelt. 

-Utforrenn som er arrangert av forbund eller krets. 

-Fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandy-, håndball og ishockeykamper, 

utforrenn og sykkelritt som er obligatoriske eller arrangert av forbund eller krets. 

-Trening til eller deltakelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorbåt. 

-Fjellklatring/brevandring uten for Norden. 

-Strikkhopping. 

-Oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner. 

-Hanggliding, paragliding, flyvning med mikrolette og ultralette fly og fallskjermhopping. 

 

H.3 Særlige begrensninger i selskapet's erstatningsplikt ved annen sykdom enn yrkessykdom. 

 

Når det i henhold til selskapet's regler ikke kreves helseerklæring fra den enkelte 

forsikrede, svarer selskapet ikke for medisinsk invaliditet og/ eller ervervsuførhet 

som inntrer innen 2 år etter at selskapet's ansvar begynte å løpe, som skyldes sykdom 

eller plage som medlemmet hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til. 

For forhøyelse av forsikringssummen som ikke ligger innenfor 

gruppeavtalens ramme, gjelder tilsvarende bestemmelse. 2-års fristen regnes da fra den dag 

forsikringssummen ble forhøyet. 

 

Når det i henhold til selskapet regler er avkrevd helseerklæring fra den enkelte forsikrede, 

svarer selskapet ikke for medisinsk invaliditet og eller ervervsuførhet som er en følge av 

sykdom som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at selskapet ansvar begynte å løpe.  

 

Forsikringen omfatter ikke sykdommer som skyldes alkohol, narkotiske stoffer eller medikamenter. Rett til 

erstatning ved annen sykdom enn yrkessykdom, gjelder ikke ved sykdom, plage eller mèn som selskapet har 

tatt spesiell reservasjon for. 

 

 

I ERSTATNINGSOPPGJØR 
 

I.1 Skademelding 

Ved inntruffet skadetilfelle, sykdom eller død, som kan medføre erstatningsutbetaling, skal selskapet 

underrettes straks. 

 

Ved forsettlig eller grov uaktsom forsømmelse av meldeplikten kan selskapet's ansvar settes ned eller falle 

bort. 

 

Den forsikrede må så snart som mulig søke lege. Unnlatelse av å følge legens forskrifter 

og anvisninger kan føre til at selskapet's ansvar settes ned eller faller bort. 

 

I.2 Opplysningsplikt 

Den som krever erstatning skal så snart som mulig gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er 

nødvendige for at selskapet skal beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. 
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Påførte utgifter og tapt inntekt som kreves erstattet må dokumenteres med originalbilag eller annen 

legitimert oppgave. 

 

Ved dødsfall må det så snart som mulig sendes: 

 

-Skademelding på selskapet's blankett, i utfylt og undertegnet stand. 

-Dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til erstatningen. 

-Aldersattest på eventuelle barn. 

 

Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre at erstatningen nedsettes eller 

bortfaller helt, jf FAL § 8-l og g 18-1. 

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter denne og andre forsikringsavtaler som 

dekker samme hendelse. 

 

I.3 Utbetalingsregler 

Hvor annet ikke fremgår beregnes erstatningene som følger: 

 

Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av G på oppgjørstidspunktet. 

 

Erstatning for ervervsuførhet beregnes på grunnlag av G på oppgiørstidspunktet.  

Dødsfallserstatning beregnes på grunnlag av G på dødsfallstidspunktet. 

 

Dersom forsikrede uten rimelig grunn motsetter seg operasjon eller annen behandling, skal det ved 

fastsettelsen av den endelige grad av invaliditet- og/eller uførhet tas hensyn til den sannsynlige forbedring 

en slik behandling kunne ha medført. 

 

Dersom saken er gjenstand for politi etterforskning som kan ha betydning for selskapet sitt 

ansvar, kan selskapet vente med oppgjør til etterforskningen er avsluttet. 

 

I den utstrekning ikke annet følger av den alminnelige lovgivning gielder følgende: 

 

-Dør forsikrede som følge av erstatningsberettiget skade/sykdom før forfallstidspunktet for 

invaliditetserstatning og/eller uførhetserstatning, betales dødsfallserstatning. Eventuell invaliditets og/ eller 

uførhetserstatning som måtte være betalt kommer til fradrag. 

 

-Dør forsikrede før forfallstidspunktet for invaliditetserstatning og/eller uførhetserstatning, 

av annen årsak enn det er avtalt dekning for, utbetales ikke erstatning. 

 

-Dør forsikrede etter forfallstidspunktet for invaliditetserstatning og/eller førhetserstatning, 

og dødsfallet skyldes erstatningsberettiget skade/sykdom, betales ikke dødsfallserstatning, men 

invaliditets- og/eller uførhetserstatning. 

 

 RENTER 

 

Ved yrkesskade/yrkessykdom har den erstatningsberettigede krav på renter i henhold til forskrift 

om standardisert erstatning etter Lov om yrkesskadeforsikring, jf Lov om renter ved forsinket 

betaling av 17. desember 1976 nr 100. 

 

Ved fritidsulykke og annen sykdom enn yrkessykdom, har den erstatningsberettigede krav på renter i 

henhold til FAL. 
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J REGRESS 
 

Den som krever erstatning og forsikringstakeren har plikt til å gi selskapet alle tilgjengelige 

opplysninger som er av betydning for gjennomføringen av Selskapets regress.  

 

selskapet kan kreve regress mot forsikringstaker som forsettlig har voldt skaden eller sykdommen 

selskapet kan også kreve regress hos forsikringstaker for yrkesskadeerstatning som i henhold 

til Lov om yrkesskadeforsikring § 6 første ledd pliktes utbetalt etter bortfall av forsikringen. 

 

selskapet kan kreve regress mot ansvarlig skadevolder, jf skadeerstatningsloven § 3-7 og Lov 

om yrkesskadeforsikring § 8. 

 

K FORELDELSE OG MELDEPLIKT 
 

Ved yrkesskade/yrkessykdom 

Forsikrede/forsikringstakerens krav mot selskapet foreldes etter tre år, jf Lov om 

yrkesskadeforsikring § 15. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da 

forsikrede/forsikringstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner 

kravet. 

 

Ved fritidsulykke og annen sykdom enn yrkessykdom. 

Ved fritidsulykke og annen sykdom enn yrkessykdom, bortfaller retten til erstatning dersom 

skaden/sykdommen ikke er meldt til selskapet innen 1 år etter at den erstatningsberettigede fikk kunnskap 

om de forhold som begrunner kravet. 

 

For øvrig vises til bestemmelser i FAL §§ 8-6 og 18-6, vedrørende foreldelse. 

 

L TVISTER. BISTAND I KLAGESAKER 
 

Dersom forsikrede eller annen erstatningsberettiget mener at selskapet har giort feil ved 

behandlingen av en sak, bør selskapet kontaktes så snart som mulig. 

Hvis selskapet helt eller delvis avslår krav på forsikringsytelse, eller det på annen måte 

oppstår tvist mellom selskapet's, forsikringstaker eller forsikrede, kan partene kreve 

nemndsbehandling. Nærmere opplysninger om dette fås hos selskapet eller Forsikringsklagekontoret, jf FAL § 

20-1. 

 

Fra den tid det er opprettet en yrkesskadenemnd skal denne behandle og avgjøre tvister om 

yrkesskadeerstatning mellom selskapet og forsikrede/forsikringstakeren, jf Lov om yrkesskadeforsikring § I 7. 

 

M HELSEOPPLYSNINGER 
 

Ved forsikring for annen sykdom enn yrkessykdom, og ved utvidet yrkesskadeforsikring, kreves 

Arbeidsdyktighetserklæring for alle ansatte. 

 

Helseerklæring kreves ved samme forsikringsdekninger, etter følgende regler: 

 

Antall forsikrede er 1 - 9: 
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Ny etablering og forhøyelse av forsikringssum: 

Helseerklæring kreves for alle. 

 

Senere innmeldinger: 

Helseerklæring kreves dersom forsikringssummene overstiger: 

For ervervsuførhet:   11 - 15*G 

For dødsfall:    16*G (ved alder inntil 60 år) 

7*G (ved alder over 60 år) 

 

Antall forsikrede er 10 eller høyere: 

 

Ny etablering: 

 

Det kreves ikke helseerklæringer fra ansatte. Adm. leder avgir helseerklæring. 

 

Senere innmeldinger: 

 

Det kreves ikke helseerklæringer fra ansatte, kun arbeidsdyktighetserklæring. 

 

Når det kreves helseerklæring, kan forsikringen først tre i kraft når selskapet har godkjent den enkeltes 

helseerklæring. 

 

Ved ikrafttredelse av forsikring hvor det kreves helseerklæring, og ved eventuell utvidelse av 

denne, plikter både forsikringstaker og forsikrede å gi tilgjengelige opplysninger som de må forstå 

kan være av betydning for selskapet. Opplysningene må være riktige og fullstendige. Blir 

opplysningsplikten ikke oppfylt, kan selskapet's ansvar settes ned eller falle bort. 

 

N SÆRVILKÅR 
 

N.1 Samordning 

For forsikrede med Gruppelivsforsikring (dødsrisiko) i selskapet, kan det avtales at 

dødsfallserstatningen til ektefelle/samboer skal samordnes med yrkesskadeforsikringen. 

Avtale om samordning fremgår av forsikringsbevis. 

Se for øvrig vilkårenes punkt G 

 

N.2 Reduksjoner / tillegg 

Det kan avtales reduksjoner og/eller tillegg til forsikringsdekninger som nevnt i vilkår for 

Personalforsikring. Eventuell avtale om reduksjoner og/eller tillegg fremgår av særvilkår og forsikringsbevis. 


