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1. KOLLEKTIV ULYKKE
1.1 Innledende
bestemmelser

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt selskapet, består av
•
•
•
•
•
•
•

Forsikringsavtalen
Forsikringsbeviset
Dette vilkåret – KOLLEKTIV ULYKKE 416-01
Generelle vilkår Personalforsikring
LOV-1989-06-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL) med forskrifter
LOV-1997-02-28-19 om folketrygd
Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift.

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Dette vilkåret gjelder
foran Generelle vilkår Personalforsikring. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen og
forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.
Er det inngått avtaler ut over standardvilkåret, vil dette fremgå av forsikringsbeviset.
1.2 Hvem forsikringen
gjelder for

Forsikringen gjelder de personer som er angitt i forsikringsbeviset og avtalen, som
er under 70 år, er fast ansatt hos forsikringstaker og som er medlem av norsk
folketrygd på det tidspunktet ulykken inntraff.
Dersom det er avtalt og angitt i forsikringsbeviset gjelder forsikringen for andre
spesifiserte grupper eller personer.
Når forsikrede fyller 70 år opphører forsikringen ved utgangen av forsikringsåret.
Særskilt avtalt opphørsalder fremgår av forsikringsbeviset.

1.3 Hvor forsikringen
gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden.

1.4 Når forsikringen
gjelder

Det fremgår av forsikringsbeviset om forsikringen gjelder
•
I fritiden
•
I arbeidstiden
•
Heltid

1.5 Hva forsikringen
kan omfatte

Forsikringen kan omfatte
•
Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet
•
Behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade
•
Erstatning ved død
Det fremgår av forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter.

1.6 Hvilke skader
forsikringen dekker

Selskapet dekker ulykkesskade som rammer forsikrede i forsikringsperioden.
Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk
begivenhet utenfor forsikredes kontroll – ulykkestilfelle - som inntreffer i
forsikringstiden.

1.7 Forsikringstilfelle

a. Ménerstatning
Forsikringstilfelle er å anse som inntruffet på skadedato
b. Død
Forsikringstilfelle er å anse som inntruffet dersom forsikredes dør som følge av en
erstatningsberettiget ulykke.
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1.8 Dekninger under
ulykkesforsikringen

Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger og forsikringssummer som
sikrede er berettiget til.
a. Medisinsk invaliditet
For 100 % medisinsk invaliditet utbetales avtalt forsikringssum. Ved delvis
invaliditet utgjør erstatningen en forholdsmessig andel av forsikringssummen.
Forsikrede har rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet tidligst ett år etter
skadedato.
Hvis invaliditetsgraden ikke er stabilisert på ett-årsdagen etter skaden, kan det
endelige oppgjøret vurderes utsatt til inntil 3 år etter skadedato. Erstatningen skal
da være basert på hva den varige graden vil bli vurdert på tre-årsdagen etter
skadedato.
Spesielle bestemmelser for medisinsk invaliditet
Den medisinske invaliditetsgrad blir fastsatt etter Arbeids- og sosialdepartementets
invaliditetstabell av 21. april 1997, del II og III – men ikke de øvrige regelverk.
Vurderingen vil være tabellarisk. Når skadens omfang ikke kan beregnes
tabellarisk, skjer angivelsen basert på sammenligninger gitt i tabellen.
Videre gjelder at:
• Når en ulykkesskade medfører tap av synet på ett øye når synet på det andre
øyet samtidig manglet, ytes 100 % erstatning
• Blir synet delvis svekket, fastsettes invaliditetsgraden basert på status etter bruk
av det beste optiske hjelpemiddel
• Når en ulykkesskade medfører tap av hørselen på ett øre når hørselen på det
andre øret manglet, ytes 65 % erstatning.
• Blir hørselen delvis svekket, fastsettes invaliditetsgraden basert på status etter
bruk av det beste tekniske hjelpemiddel
Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, danner tabellens satser
under enhver omstendighet grensen for Selskapets erstatningsplikt.
Den samlede erstatning etter en og samme ulykkesskade kan aldri overstige
100 %.
Tap av eller skade på organ eller kroppsdeler som var helt funksjonsudyktig før
ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning for invaliditet. Var organet eller
kroppsdelen delvis tapt eller delvis funksjonsudyktig, gjøres det tilsvarende fradrag
når invaliditetsgraden skal bestemmes.
Skade som utelukkende virker vansirende samt tannskader gir ikke rett til
invaliditetserstatning.
b. Død
Hvis ulykkesskaden medfører dødsfall senest et år etter skadedato, utbetales
erstatning for død, når dette er en del av avtalen.
Dersom avtalen omfatter dekningen medisinsk invaliditet og dersom det fra denne
er skjedd delutbetalinger, gjøres det fradrag krone for krone fra
dødsfallserstatningen.
Hvis forsikrede dør senere enn ett år etter skadedato, utbetales eventuell erstatning
basert på en sannsynlig varig medisinsk invaliditet.
Dør forsikrede av annen årsak enn ulykkesskade og før forfallstidspunktet for
erstatning for medisinsk invaliditet, utbetales ingen erstatning. Allerede utbetalt
erstatning under disse poster kreves ikke tilbakebetalt.
Dødsfallserstatningen tilfaller gjenlevende ektefelle/samboer, subsidiært arving
etter lov eller testament, med mindre annen begunstigelse er skriftlig meddelt
Selskapet. Begunstigelse i henhold til FAL kapittel 15.
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c. Behandlingsutgifter
En forutsetning for erstatning av behandlingsutgifter er at skadelidte er medlem av
norsk folketrygd.
Medfører ulykkesskaden nødvendige utgifter til behandling innen 2 år fra
skadedagen, erstattes disse med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet,
maksimalt kr 50 000,-.
Forsikringen dekker utgifter til:
• Lege som innehar offentlig driftstilskudd
• 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
Det skal legges frem originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves
erstattet. Forsikrede har kun krav på erstatning for den del av utgiftene som
overstiger det som kan kreves fra annet hold.
Følgende behandlingsutgifter dekkes ikke:
•
Utgifter til opphold ved rekonvalesenthjem, hotell og lignende
•
Utgifter tilknyttet behandling eller opphold ved private poliklinikker eller
sykehus og lignende
I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 1 000,-.
1.9

Forsikringen
dekker ikke

a. Skader på sinnet alene, for eksempel sjokk – uten at det samtidig er oppstått
legemsskade. Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en
fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet eller død.
b. Skade som ansees å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig
tilstand/disposisjon
c. Følgende sykdommer eller sykelige tilstander som har ført til medisinsk
invaliditet eller dødsfall, selv om en ulykkeskade kan påvises som årsak:
• Muskel-/skjelett-/bindevevssykdommer,
f.eks.: skivelesjon, nucleoprolaps, ischias, lumbago, hekseskudd,
revmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, fibromyalgi, spinalstenose,
osteochondrose, rotkompresjon, spondylolisthese.
• Blodsykdommer, f.eks. anemi.
• Hjerte-/karsykdommer, f.eks. hjerteinfarkt, angina pectoris
• Kreftsykdommer
• Nevroser
• Sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (Aids eller andre HIV-relaterte
sykdommer eller tilstander)
• Alle former for hepatitt
• Sykdom oppstått etter stikk eller bitt av insekt, f.eks. malaria eller flekktyfus
o Likevel svarer Selskapet for lokal sårinfeksjon og "blodforgiftning" (sepsis)
oppstått på denne måten. 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
d. Skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand.
e. Skade som skyldes medisinsk behandling o.l. eller medikamenter, med mindre
dette har sammenheng med behandling av ulykkesskade som Selskapet svarer
for.
f. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur, med mindre den
forsikrede var utsatt for påvirkningen som følge av ulykkesskade som Selskapet
4

svarer for, eller påvirkningen skyldes nødsituasjon som den forsikrede ufrivillig
var kommet i.
g. Skade ved forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel.
h. Skade skyldes inntak av alkohol, sovemidler, smertestillende eller narkotiske
midler.
i.

Skade ved deltagelse i slagsmål eller i forbrytelse.

j.

Tannskader som følge av inntak av mat/spising.

k. Selvmord eller forsøk på selvmord
Selskapet dekker likevel selvmord dersom kravstiller, og forsøk på selvmord
dersom sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring
med ytre årsak – og ikke en sinnslidelse.
l.

1.10

Forsett eller grov
uaktsomhet

Fritidsaktiviteter/sport
Selskapet dekker ikke skade oppstått under:
•
Kampsporter og budogrener
•
Fallskjermhopping, strikkhopping, basehopping, hanggliding, ballongferd
eller flyving med mikrolette eller ultralette fly og lignende
•
Dykking med tilførsel av luft eller pustegass
•
Offpiste-kjøring
•
Kiting
•
Deltagelse i sport og idrett som gir forsikrede inntekt og/eller sponsormidler
•
Sport som drives profesjonelt
•
Topptur uten guide
•
Fjellklatring, innendørs klatring og buldring
•
Skade som inntreffer under deltakelse i oppdagelsesreiser, jordomseiling
og ekspedisjoner.

a. Forsett
Selskapet dekker ikke forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt
b. Grov uaktsomhet
Selskapets 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.

1.11

Oppgjørsregler

a. Skademelding
Ved inntruffet skadetilfelle, sykdom eller død, som kan medføre
erstatningsutbetaling, skal selskapet underrettes straks. Den forsikrede må så snart
som mulig søke lege.
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 selskapets 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 §§ 8-1 og 18-1.
b. Utbetalingsregler
Hvor annet ikke fremgår, beregnes erstatningen på grunnlag av G på
oppgjørstidspunktet for menerstatning og erstatning ved ervervsuførhet og ved
død G på dødsfallstidspunktet.
c. Hvem erstatningen utbetales til
• Erstatning av utgifter og erstatning for varig medisinsk invaliditet utbetales til
forsikrede
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•

1.12

Bestemmelser for
forsikringsavtalen

Erstatning ved dødsfall utbetales til ektefelle, samboer, subsidiært arvinger etter
lov eller testamente. Dette innebærer en utvidelse av FAL §§15-1 og 19-11 ved
at samboer er likestilt med ektefelle.

a. Ikrafttredelsestidspunkt
Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt som er angitt i forsikringsbeviset.
b. Endring av yrke
Forsikringspremien kan være fastsatt blant annet på grunnlag av forsikredes
arbeid/yrke.
Forandring av arbeid/yrke skal meldes til selskapet. Selskapet vil deretter ta
standpunkt til hvorvidt risikoen kan omfattes og til hvilken premie forsikringen skal
kunne opprettholdes
c. Endring av antall forsikrede
Forsikringstaker plikter å varsle selskapet dersom antall forsikrede endres med 10
% eller mer. Meldingen skal inneholde informasjon om antall ansatte, antall årsverk
og yrkeskategori.
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