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1. GENERELT OM FORSIKRINGEN
1.1 Innledende
bestemmelser

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt Selskapet, består
av:
•
•
•
•
•
•
•

Forsikringsavtalen
Forsikringsbeviset
Dette vilkåret – SYKELØNNSFORSIKRING 418-01
Generelle vilkår Personalforsikring
LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL)
LOV-1977-02-28-19 om folketrygd
Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift.

Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret
gjelder foran Generelle vilkår Skadeforsikring. Forsikringsbeviset, forsikringsavtalen
og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Er det
inngått avtaler utover standardvilkåret vil dette fremgå av forsikringsbeviset.
1.2 Hvem forsikringen
omfatter

1.3 Hvor forsikringen
gjelder
1.4 Hva forsikringen
omfatter

1.5 Ikrafttredelse og
helseopplysninger

Forsikringen omfatter de arbeidstakere som fremgår av forsikringsbeviset og som er
•
Fast ansatt hos forsikringstakeren
•
Medlem av folketrygden
•
Som har avtale med forsikringstaker om rett til dekning av tapt arbeidsinntekt
utover 6 G ved sykefravær
Forsikringen gjelder i hele verden.

Forsikringen gir forsikringstaker rett til avtalt dagpengeerstatning, dersom en
arbeidstaker som fremgår av forsikringsbeviset rammes av ulykkesskade eller
sykdom som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet, og arbeidsuførheten gir rett til
sykepenger fra folketrygden. Dagpengebeløpet fremgår av forsikringsbeviset. For
arbeidstaker som er over 60 år og fremgår av forsikringsbeviset, gir forsikringen kun
rett til erstatning forårsaket av en plutselig, ytre begivenhet.
Ved forsikring for sykelønn kan Selskapet kreve arbeidsdyktighetserklæring og
helseerklæring for alle ansatte.
Når det kreves arbeidsdyktighetserklæring, kan forsikringen først tre i kraft når
Selskapet har mottatt erklæring om at samtlige ansatte er 100 % arbeidsdyktige ved
inntreden i forsikringen.
Når det kreves helseerklæring, kan forsikringen først tre i kraft når Selskapet har
mottatt og godkjent den enkelte ansattes helseerklæring.
Ved senere innmelding av ansatte, eller forhøyelse av dagpengebeløpet, kan
forsikringen først tre i kraft når Selskapet har mottatt og godkjent
arbeidsdyktighetserklæring og helseerklæring for de ansatte.
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.

1.6 Opplysningsplikt

Forsikringstaker og forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets
spørsmål.
De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er
av vesentlig betydning for Selskapets vurdering av risikoen, jf. FAL § 13 – 1.
Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, ved at det gis mangelfulle eller uriktige
opplysninger, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle bort.
Har forsikringstaker eller forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten er
selskapet uten ansvar, jf. FAL § 13 – 2.
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Har forsikringstaker eller forsikrede forsømt sin opplysnings-plikt, og det ikke bare
er lite å legge vedkommende til last, kan selskapets ansvar settes ned eller falle
bort, jf. FAL § 13 – 2.
1.7 Forsikringstilfellets
inntreden

1.8 Unntak og
alminnelige
forutsetninger for
forsikringen

Forsikringstilfellet inntrer på første dag i den forsikredes sykemeldingsperiode.
Dersom det går lengre tid enn 16 dager mellom to sykemeldingsperioder, regnes
den siste sykemeldingsperioden som et nytt forsikringstilfelle og det påløper ny
karenstid.
a. Symptomklausul
Forsikringen omfatter ikke sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første
30 dager etter at forsikringen trådte i kraft.
Dersom dagpengebeløpet forhøyes i forsikringsperioden, omfatter forhøyelsen ikke
sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at
forhøyelsen trådte i kraft.
b. Reservasjoner
Forsikringen omfatter ikke sykefravær og arbeidsuførhet som skyldes sykdom, lyte
eller mèn det er tatt forbehold/ reservasjon for i forsikringsbeviset.
c. Forsikringen omfatter ikke sykdom, lyte eller mén som er en følge av misbruk av
alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende midler eller medikamenter som selges
mot resept.
d. Forsikringen omfatter ikke sykdom eller legemsskade som skyldes deltakelse i
slagsmål eller forbrytelse.
e. Forsikringen omfatter ikke sykdom eller legemsskade som faller inn under Lov
om yrkesskadeforsikring av 16 juni 1989 nr. 65 eller Lov om bilansvar av 13 februar
1961.

1.9 Skadeoppgjør erstatningsutmåling

a. Beregning av dagpengebeløpet.
Dagpengebeløpet utgjør 1/365 del av differansen mellom den lønn som er
grunnlaget for selskapets premie-beregning og sykelønn fra folketrygden beregnet
etter 6G på tidspunktet for premieberegningen. Oppgave over de forsikredes
årslønn må sendes selskapet ved forfall hvert år for regulering av
premie/forsikringssum (dagpengebeløp).
b. Beregning av dagpengeperioden
Ved beregning av dagpengeperioden tas det utgangspunkt i 365 dager og gjøres
fradrag for den avtalte karenstid. Karenstiden fremgår av forsikringsbeviset. Det
gjenstående antall dager utgjør maksimal dagpengeperiode for et forsikringstilfelle.
c. Beregning av erstatning
Erstatningen beregnes med utgangspunkt i gjeldende dagpengebeløp ved
forsikringstilfellets inntreden. Dersom dagpengebeløpet økes i en
sykemeldingsperiode, får økningen først anvendelse ved et eventuelt nytt
forsikringstilfelle som måtte inntreffe.
Dagpengeerstatningen utbetales til forsikringstaker i forhold til graden av den
forsikredes arbeidsuførhet.
Dagpengeerstatningen betales fra utløpet av den avtalte karenstid og så lenge
forsikrede mottar sykepenger fra folketrygden, men ikke utover den avtalte
dagpengeperiode. Dagpenger betales 7 dager per uke. Dagpenger betales ikke i
forsikredes ferie, under permisjon, permittering, streik eller lignende perioder uten
rett til lønnsutbetaling.

1.10 Opphør av
forsikringen og
bortfall av retten til
erstatning

a.
•
•
•

Forsikringen opphører:
ved konkurs eller nedleggelse av virksomheten
ved utløpet av det forsikringsår den forsikrede fyller 67 år. Sykdomsdekningen
opphører den dag forsikrede fyller 60 år, jf. pkt. 3
når forsikrede slutter i bedriften
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b.
•
•
1.11 Andre
bestemmelser for
forsikringen

Retten til erstatning bortfaller:
Når den forsikrede ikke lenger har rett til sykepenger fra folketrygden, og/eller
dagpengeperioden som beskrevet i punkt 1.9.b er uttømt.

a. Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot
selskapet, uten ugrunnet opphold, melde fra til selskapet. Ved forsettlig eller
grov uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor
vedkommende settes ned eller falle bort, jf. FAL § 13-11.
Under enhver omstendighet bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er
meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet, jf. FAL § 18-5.
b. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør
Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger og
dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne, og som selskapet trenger
for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen. Uriktige eller
ufullstendige opplysninger kan medføre bortfall eller nedsatt erstatning i henhold
til FAL § 18-1.
c. Selskapets rett til regress mot ansvarlig skadevolder
Kan arbeidstakeren/forsikringstakeren forlange at tredjemann erstatter skaden,
inntrer selskapet i dennes rett mot tredjemann ved utbetaling av erstatning, jf.
Skadeserstatningslovens § 3-7 nr. 2 og 3. Forsikrede og forsikringstakeren har
plikt til å gi selskapet alle opplysninger som er tilgjengelige for dem og som er
av betydning for gjennomføringen av selskapets regress.
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