YRKESSKADEFORSIKRING
Gir ansatte erstatning ved arbeidsuførhet,
invaliditet og død som følge av yrket.

Alle arbeidsgivere plikter å kjøpe yrkesskadeforsikring
for sine ansatte. Det g jelder også om du er ansatt i
egen bedrift.
HVA DEKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen følger Lov om yrkesskadeforsikring
og g jelder ved skader og sykdom som skyldes yrket.
Belastningslidelser dekkes ikke av yrkesskadeloven.
Forsikringen dekker tap, utgifter og gir erstatning ved:
• Arbeidsuførhet
Med arbeidsuførhet mener vi varig tap, helt eller
delvis, av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid.
Forsikringen gir erstatning ved varig arbeidsuførhet
og skal dekke fremtidig inntektstap.
• Medisinsk invaliditet
Med medisinsk invaliditet mener vi varig skade eller
lyte som ikke nødvendigvis reduserer arbeidsevnen,
men som reduserer livskvaliteten. Ménerstatning er
en engangsutbetaling som gis ved varige mén etter
yrkessykdom eller -ulykke.
• Dødsfall
Dødsfallerstatningen utbetales til ektefelle/samboer
og eventuelle barn under 20 år.
REISE MELLOM HJEM OG ARBEIDSSTED
Du kan velge å inkludere ulykker som skjer på reise
mellom hjemmet og arbeidsstedet.
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ERSTATNIGNSSUMMER
Loven setter minstekrav til erstatningssummer, men
arbeidsgiver kan velge å øke summene. Arbeidsgiver
kan i tillegg velge å inkludere ulykker som skjer på
fritiden eller sykdom som ikke skyldes yrket.

Vil du vite mer?
RING OSS PÅ 02400
ELLER LES MER PÅ IF.NO/BEDRIFT

Medisinsk invaliditet

Arbeidsuførhet

Død

4,5 G

22-30 G

0,5 G

Tillegg pr. barn

6,5 G

Tillegg ektefelle/samboer

15 G

Erstatningssummene avhenger av inntekt, alder og
graden av uførhet/invaliditet. Disse summene g jelder
for en 45-åring. Yngre personer får høyere erstatning,
eldre gradvis lavere.
Alle forsikringssummene er knyttet til folketrygdens
grunnbeløp – G, som reguleres av Stortinget hvert år.
Dermed justeres forsikringssummene opp hvert år.

VIKTIGE FORSIKRINGER SOM
DU OGSÅ BØR VURDERE:
FRITIDSULYKKE OG SYKDOM
Yrkesskadeforsikringen kan utvides slik at den også
dekker ulykker som skjer på fritiden, og sykdom som
ikke skyldes yrket. Da vil de ansatte være forsikret
uansett om skaden skjer på jobb eller på fritiden.
HELSEFORSIKRING
Helseforsikring sikrer rask hjelp med både diagnose
og behandling i det private helsevesen. Vi garanterer
operasjon eller time hos spesialist innen 14 virkedager.
SYKELØNN FOR ANSATTE
Forsikringen dekker ansattes lønn utover
sykepengene som refunderes av NAV. NAV dekker
maksimalt 6G, resten må arbeidsgiver dekke. Med
en sykelønnsforsikring slipper bedriften å tenke på
lønnsutgiftene om ansatte blir sykemeldt lenge.

