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Sammendrag 
 
Yrkesskade- og trygghetsforsikring for 
medlemmer i Norges Rederiforbund 
 
Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker 
dekker yrkesskade, yrkessykdom, annen ulykkes-
skade (i fritiden) og tap av helseattest som konsta-
teres i det tidsrom forsikringen er i kraft for den 
enkelte arbeidstaker.  
 
Skader må meldes uten ugrunnet opphold og 
senest innen ett år etter at erstatningsberettigede 
har fått kunnskap om de forhold som begrunner 
kravet. 
 
A. Tap fra skadetidspunkt til oppgjørstidspunkt 
Faktiske tap, utgifter og inntekter som påføres arbeids-
takeren frem til forsikringsselskapet foretar oppgjør. 
 
B. Merutgifter i fremtiden 
Påregnelige fremtidige merutgifter som følge av skade 
eller yrkessykdom. 
 
C. Medisinsk invaliditet 
Påført mén dersom skade eller yrkessykdom har 
medført varig medisinsk invaliditet. 
 
D. Tap av fremtidig erverv 
Ervervsmessig uførhet, altså nedsatt evne til frem-
tidig inntekt p.g.a. skade eller yrkessykdom. 
 
 
 
 
 
Yrkesskadeforsikring (i tjenesten) 
 
Erstatning til barn ved tap av forsørger 
Maks 6,5 G 
Eneforsørger får dobbel erstatning 
 
Erstatning til ektefelle/samboer ved tap av forsørger 
Maks 15 G 
 
Begravelsesutgifter 
0,5 G 
 
Etteroppgjør 
Endring av invaliditet 
 
Tap av fremtidig erverv 
Grunnerstatning 22-30 G 
 
Medisinsk ménerstatning 
Grunnerstatning 0,75-5,5 G 
 
Fremtidige utgifter 
Maks 21 x årlige utgifter 
 
Tapt inntekt 
Fra skadetidspunkt til oppgjørstidspunkt 
 
Påførte utgifter 
Faktiske tap 

 
 
 
 
 
E. Erstatning til ektefelle/samboer 
Erstatning til ektefelle/samboer ved bortgang av for-
sørger. Vanlig sykdom er ikke dekket. 
 
F. Erstatning til etterlatte barn 
Det beregnes særskilt erstatning for hvert barn, regu-
lert etter alder. 
 
G. Utgifter til begravelse 
Erstatning ytes med 0,5 G. 
 
H. Etteroppgjør 
Hvis invaliditetsgraden endrer seg vesentlig innen  
5 år, kan erstatningen vurderes på nytt. 
 
I. Tap av helseattest 
Ved varig tap av helseattest ytes en engangserstatning. 
Eventuelle andre ytelser under forsikringer finansiert 
av arbeidsgiver kommer til fradrag. 

 
 

Folketrygdens grunnbeløp, G 
Folketrygdens grunnbeløp fastsettes av Stortinget 
hvert år og er pr 1.5.2012 NOK 82.122. Beløpet blir 
gjenstand for indeksregulering basert på levekost-
nadsindeks og reallønnsutvikling. 
 
 
 
 
 
Trygghetsforsikring (i fritiden/tjenesten) 
 
Denne forsikringen dekker også yrkesskader dersom 
ytelsene er høyere enn under yrkesskadeforsikringen. 
 
 
Erstatning til barn ved tap av forsørger 
Maks 3 G 
 
Erstatning til ektefelle/samboer ved tap av forsørger 
Maks 14 G 
 
Begravelsesutgifter 
0,5 G 
 
Tap av fremtidig erverv 
Grunnerstatning 22-30 G 
 
Medisinsk ménerstatning 
Grunnerstatning 0,33-7 G 
 
Fremtidige merutgifter 
Maks 15 x påregnelige årlige merutgifter 
 
Tap og utgifter 
Fra skadetidspunkt til oppgjørstidspunkt 
 
Tap av helseattest 
Maks 8 G 
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Forsikringsbevis (NR) 
 
Yrkesskadeforsikring - Trygghetsforsikring 
For forsikringsperioden 1.7.2012 - 30.6.2013 
 
Dette forsikringsbevis er utstedt som en bekreftelse 
på deres dekning under kollektiv forsikringsavtale 
nr.: 3079347 inngått mellom Tryg Forsikring (Tryg) 
og Norges Rederiforbund (NR). Den kollektive 
forsikringsavtalen oppbevares hos NR til gjennom-
syn. 
 
Dette forsikringsbevis gir sammen med vedlagte 
vilkår en beskrivelse av dekningsomfang og forsik-
ringssummer. 
 
Aon Norway AS bekrefter på vegne av Tryg herved 
dekning i h. t. Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkes-
skadeforsikring og trygghetsforsikring i henhold til 
vedlagte vilkår. 
 
Under henvisning til Forsikringsavtaleloven §11-2 
gjøres spesielt oppmerksom på følgende: 

 
A. Ansvarsbegrensning – tap av helseattest 

Selskapet svarer ikke for tap av helseattest ved: 
 

 Angst for opphold på eller reise til fartøyer, 
flyttbare innretninger eller permanent plasserte 
innretninger, eller for følger av misbruk av 
alkohol eller annet beruselsesmiddel eller 
misbruk av slike medikamenter som bare selges 
mot legeresept. Svangerskap og forløsning anses 
ikke som sykdom. 

 
 Ulykkesskade som rammer den forsikrede under  

utførelse av en forbrytelse eller forsøk på dette 
eller mens han er under innflytelse av narkotiske 
midler eller beruset – med mindre det godtgjøres 
at det ikke er noen årsakssammenheng mellom 
den forsikredes påvirkede tilstand og ulykkes-
tilstanden. 

 
 Sykdom eller ulykkesskade som skyldes forsett  

 eller grov uaktsomhet. 
 

 Sykdom eller ulykkesskade som skyldes utøvelse  
av boksing, bryting, judo og karate, hangglid-
ing, fallskjermhopping og ballongfart, svømme-
dykking og hastighetsløp med motorkjøretøy. 

 
 Dødsfall (uansett årsak). 

 
B. Meldefrist 

For trygghetsforsikringen gjelder følgende krav til 
meldefrist: Den erstatningsberettigede mister retten 
til å kreve erstatning dersom krav ikke er meldt 
forsikringsgiver innen ett år etter at den berettigede 
fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, 
jfr. FAL § 8-5. 

 

 
 
 
 
 

C. Nemndbehandling 
Dersom partene er uenige i erstatningsspørsmålet har 
den erstatningsberettigede under forsikringen, i 
tillegg til behandling i skadenemnda (vilkårenes pkt. 
10), rett til å kreve behandling i Finansklagenemnda, 
jfr. FAL § 20-1. 

 
1. Hvem som omfattes av forsikringen 
 
1.1 Trygghetsforsikringen omfatter alle arbeidstakere 

under 70 år ansatt i virksomhet tilsluttet NR og som 
omfattes av tariffavtale med bestemmelse om 
trygghetsforsikring. Forsikringen gjelder så lenge 
tjenesteforholdet består og innen den perioden som 
forsikringen dekker. 

 
1.2 
a) Et medlem som har fartøyer, flyttbare innretninger 

eller permanent plasserte innretninger anmeldt i NR 
kan også melde inn til forsikring norske og 
utenlandske fartøyer/innretninger som ikke står 
tilsluttet NR, såfremt fartøy/innretning ikke er 
tilsluttet annen arbeidsgiverorganisasjon med avtale 
om trygghetsforsikring. Forsikring trer da i kraft ved 
innmelding.  

 
b) For fartøyer eiet av den norske stat, og for 

utenlandske fartøyer, omfatter forsikringen bare 
arbeidstakere som er medlem av Folketrygden etter 
Lov om Folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 §§2-1, 
2-2, 2-7 og 2-8. 

 
c) For fartøyer og flyttbare innretninger tilsluttet Norsk 

Internasjonalt Skipsregister gjelder forsikringen kun 
for arbeidstakere bosatt i Norden eller som er norske 
statsborgere. 

 
d) For arbeidstakere som utfører arbeid på permanent 

plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel 
omfatter forsikringen bare arbeidstakere som er 
medlem av Folketrygden etter Lov om Folketrygd av 
28. februar 1997 nr. 19 §§2-1, 2-2, 2-7 og 2-8. 

 
e) For arbeidstakere som utfører arbeid på flyttbare 

innretninger på norsk kontinentalsokkel omfatter 
forsikringen bare arbeidstakere som er medlem av 
Folketrygden etter Lov om Folketrygd av 28. februar 
1997 nr. 19 §§2-1, 2-2, 2-7 og 2-8. 
 

1.3 Utmeldes fartøy/innretning av NR opphører for-
sikringen for utmeldt fartøy/innretning med mindre 
medlemmet gir forsikringsgiver underretning om at 
forsikringen skal fortsette og NR godkjenner dette. 
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1.4 Hvis et medlem av NR har fartøyer som bare en del 
av året går i utenriksfart og i den øvrige del av året 
går i innenriksfart, vil forsikringens omfang og 
oppgaveplikter for arbeidstakere for disse fartøyer 
være avhengige av om fartøyet står tilsluttet NR, jfr. 
dog pkt. 1.2. 

 
1.5 Følgende unntagelser til pkt. 1 gjelder: 
a) Arbeidstakere mønstret på særlige hyrevilkår når 

deres forhold og betingelser i realiteten innebærer at 
de ikke er omfattet av NRs ordinære tariffavtaler. 

 
b) Medlemmets kontorpersonale, inspektører, super-

cargos som ikke tilhører besetningen, garanti-
personell, reisereparatører som ikke er fast ansatt hos 
medlemmet, sjømenns pårørende eller andre som 
medfølger skipet som passasjerer, uten hensyn til om 
de er oppført på mannskapslisten som påmønstret. 

 
c) Utenlandsk cateringpersonell ansatt hos andre enn 

medlemmet uten hensyn til om de er oppført på 
mannskapslisten som påmønstret. 

 
2. Forsikringssummer 

Hver enkelt arbeidstaker er forsikret for forsik-
ringssummer som nevnt i vilkårenes pkt. 4 og 5, eller 
i h. t. til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 
1989 nr. 65, jfr. vilkårenes pkt. 8. 

 
3. Premiesatser 
3.1 Premiedifferensiering 

For å ivareta differensiert premie er det etablert  
7 premiegrupper som følger: 
 
Gruppe       Skadeprosent 

1          00 - 14,99 
 2          15 - 29,99 
 3          30 - 44,99 
 4          45 - 59,99 
 5          60 - 74,99 
 6          75 - 89,99 
 7          90 -  

 

 
 
 
 

3.2 Beregning av skadeprosent 
Skadeprosenten beregnes ut fra skaderesultatet på 
siste 5 årganger forut for 30.6.2011. (1.7.2006 - 
30.6.2011) Beregningen bygger på meldte skader pr. 
31.3.2012. Totalt utbetalt beløp legges til grunn ved 
beregning av skaderesultatet. 
 

3.3 Nye medlemmer 
Nye medlemmer betaler Trygs kvoterte premie. Etter 
3 år plasseres medlemmet i premiegruppe basert på 
medlemmets skadehistorikk.  
 

3.4 Premieregulering  
Premien er basert på det antall arbeidstakere som er 
tilmeldt ordningen 1. april 2012. Medlemmet er 
fremtidig forpliktet til å sende forsikringsgiver ny 
antallsoppgave den 1. april hvert år samt straks 
melde eventuelle forandringer i løpet av forsik-
ringsperioden. Premieregulering på grunnlag av 
antallsvariasjon for forsikringsperioden 1. juli 2012 
til og med 30. juni 2013 foretas slik: 
 
«Differansen mellom antall forsikrede arbeidstakere 
pr. 1. april 2013 og antallet pr. 1. april foregående år 
multiplisert med halvparten av medlemmets 
årspremie». 
 

4. Bestemmelse om medforsikring, regressfrafall mv 
Forsikringstakers oppdragsgiver og andre definert i 
kontrakten som medlemmer av «Company Group» er 
medforsikret når forsikringstaker etter kontrakt har 
påtatt seg dette. Forsikringsselskapet fraskriver seg 
retten til regress i de tilfeller dette er et vilkår i 
kontrakt (knock for knock) som forsikringstakeren 
har inngått. Likeledes skal oppdragsgiver dersom 
dette kreves i kontrakten, gis 30 dagers skriftlig 
varsel dersom polisen utgår eller endres forut for 
avtalt forfall. 
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Forsikringsvilkår (NR) 
 
Yrkesskadeforsikring - Trygghetsforsikring 
For forsikringsperioden 1.7.2012 – 30.6.2013 
 
Disse vilkår gir sammen med vedlagte forsikringsbevis en 
beskrivelse av dekningsomfang og forsikringssummer. 
 
1. Formål 

Trygghetsforsikringens formål er å yte erstatning til 
arbeidstakere som rammes av yrkesskade, ulykkes-
skade eller yrkessykdom. 

 
2. Trygghetsforsikring 

Trygghetsforsikringen dekker yrkesskader, annen 
ulykkesskade og yrkessykdommer som konstateres 
hos arbeidstakere i det tidsrom trygghetsforsikringen 
er i kraft for arbeidstakeren. 
 
En sykdom/yrkessykdom anses konstatert på det 
tidspunkt sykdommen er påvist av lege, selv om 
korrekt diagnose først ble stilt på et senere tidspunkt 
eller sykdommen først senere ble godkjent som 
yrkessykdom. 
 
Trygghetsforsikringen dekker også yrkessykdom som 
konstateres etter at arbeidsforholdet er brakt til 
avslutning, og må anses forårsaket hos arbeids-
giveren. 
 
Trygghetsforsikringen dekker permanent tap av 
helseattest p.g.a. ulykkesskade eller sykdom. 

 
3. Hva regnes som yrkesskade, annen ulykkesskade 

og yrkessykdom? 
Under trygghetsforsikringen skal yrkesskade forstås 
som legemsskade eller sykdom som må anses 
forårsaket av arbeidsulykke som går inn under Lov 
om Folketrygd kap. 13. Med yrkessykdom forstås 
sykdom som etter regler i h. t. Folketrygdlovens 
paragraf 13-4 er likestilt med yrkesskader. Hørselstap 
under 50db dekkes allikevel ikke. Det skal ses bort 
fra skadelidtes mottakelighet for en yrkessykdom 
med mindre denne mottakelighet er den helt over-
veiende årsak til sykdommen. 
 
Med annen ulykkesskade forstås varig medisinsk 
invaliditet, ervervsmessig uførhet eller dødsfall som 
følge av ethvert ulykkestilfelle som inntreffer i ferie 
og fritid. Med ulykkestilfelle menes plutselig ytre 
begivenhet uavhengig av den forsikredes vilje. 
 
Trygghetsforsikringen gjelder over hele verden og gir 
full erstatning også ved skadelidtes forsettlige eller 
uaktsomme medvirkning til skaden. 

 

 
 
 
 
 
4. Hva som skal erstattes 

Når yrkesskaden, annen ulykkesskade eller yrkes-
sykdom er konstatert erstatter trygghetsforsikringen: 
 

a) Tap og utgifter skaden eller yrkessykdommen har 
påført skadelidte frem til det tidspunkt trygghets-
forsikringen foretar oppgjør. Tap og utgifter under 
kr. 300 erstattes likevel ikke. I tillegg til erstatningen 
betaler trygghetsforsikringen rente fra tapet påløp til 
oppgjør finner sted. Renten beregnes ut fra den 
enhver tid gjeldende rentesats etter Forsikrings- 
avtaleloven. Tap og utgifter skaden eller yrkes-
sykdommen har påført arbeidstakeren skal utgjøre 
det som måtte overstige alle rettmessige ytelser fra 
norsk folketrygd. 

 
b) Merutgifter som i fremtiden må påregnes som følge 

av skaden eller yrkessykdommen. Erstatningen settes 
til 15 ganger de påregnelige årlige merutgifter hvis 
skadelidte på oppgjørstidspunktet er under 56 år, 12 
ganger det årlige beløp hvis skadelidte er 56-59 år, 
10 ganger beløpet hvis skadelidte er 60-69 år og 8 
ganger hvis skadelidte er fylt 70 år. Med merutgifter 
menes de utgifter som overskrider alle berettigede 
ytelser fra norsk folketrygd eller det man anser ville 
vært dekket i tilfeller der skadelidte ikke er medlem 
av norsk folketrygd. 

 
c) Påført mén hvis skaden eller yrkessykdommen har 

etterlatt varig medisinsk invaliditet. Ménerstatning 
beregnes på grunnlag av Folketrygdens grunnbeløp 
på oppgjørstidspunktet, nedenfor kalt G, på følgende 
måte: 

 
    0 - 14 % medisinsk invaliditet = 0,33 G 
  15 - 24 %  “  =   0,5 G 
  25 - 34 %  “  =      1 G 
  35 - 44 %  “  =      2 G 
  45 - 54 %  “  =      3 G 
  55 - 64 %  “  =      4 G 
  65 - 74 %  “  =      5 G 
  75 - 84 %  “  =      6 G 
 Over 84 %  “  =      7 G 

 
Den erstatning som fremkommer etter foregående 
ledd reduseres med 2,5 % for hvert år skadelidte, da 
skaden ble konstatert, var fylt mer enn 55 år. Denne 
bestemmelsen skal dog ikke føre til reduksjon ut over 
50 %. 
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I tillegg til erstatningen betaler trygghetsforsik-
ringen renter fra det tidspunkt skaden, eller yrkes-
sykdommen, ble konstatert og til oppgjør finner sted 
med den til enhver tid gjeldende rentesats etter 
Forsikringsavtaleloven. 
 

d) Tap av fremtidig erverv. Ved 100 % varig ervervs-
messig uførhet settes erstatningssummen i utgangs-
punktet til 22 G. 

 
Hvis skadelidtes bruttolønnsinntekt i Folketrygden i 
det år skaden konstateres og/eller i året før tilsvarer 
mer enn 7 G, forhøyes erstatningen slik: 

 
Ved brutto inntekt inntil For gj.snitt av de 2 år
    8 G    - 24 G 
“    9 G  “  - 26 G 
“  10 G  “  - 27 G 
“  11 G  “  - 28 G 
“  12 G  “  - 29 G 
“       over 12 G  “  - 30 G 
 
Ved beregning av gjennomsnittet, settes den laveste 
årsinntekt ikke under 7 G. 
 
Hvis skadelidtes varige ervervsmessige uførhet er 
lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende. 
 
Videre reduseres erstatningen med 5 % pr. år for hvert 
år skadelidte på oppgjørstidspunktet hadde fylt mer 
enn 55 år. 
 
Retten til erstatning opphører ved 67 år. 
 
Hvis det må antas at skadelidte vil få tap i fremtidig 
erverv til tross for at han på oppgjørstidspunktet har 
fylt 67 år, erstattes dette tapet. 

 
e) Tap av forsørger for ektefelle. Som likestilt med 

ektefelle regnes: 
 

 Person som vedkommende har levd sammen  
med i ekteskapslignende forhold, hvis det i 
Folkeregisteret eller tilsvarende register i andre 
land, fremgår at vedkommende har hatt samme 
bopel som arbeidstakeren i de siste 2 år, eller det 
på annen måte godtgjøres at det ekteskaps-
lignende forhold vedvarende har bestått i de siste 
2 år. 

 
 Person som har felles bopel og felles barn med  

arbeidstakeren.  
 

Denne erstatning bortfaller ved skilsmisse, lov-
formelig separasjon eller annen faktisk permanent 
atskillelse. 

 
 

 
 
 
 
Dersom erstatning ikke utbetales etter foregående 
bestemmelser, går forsikringssummen til avdødes 
barn under 21 år. 
 
Erstatningen settes til 14 G. Hvis forsørger ved døds-
fallet var 56 år eller mer, reduseres erstatningen som 
under pkt d) frem til 67 år. Ved dødsfall etter 67 år 
utgjør erstatningen 1 G. 
 
I tillegg til erstatningen betales rente som under  
pkt c). 

 
f) Tap av forsørger for etterlatte barn. Erstatningen 

beregnes særskilt for hvert barn. Erstatningens 
størrelse avhenger av barnets alder ved forsørgers 
bortfall og utgjør når barnets alder er: 

 
20 år - 0,5 G        11 år - 2,2 G 
19 år - 0,8 G        10 år - 2,3 G 
18 år - 1,0 G          9 år - 2,4 G 
17 år - 1,4 G          8 år - 2,5 G 
16 år - 1,7 G          7 år  - 2,6 G 
15 år - 1,8 G          6 år - 2,7 G 
14 år - 1,9 G          5 år - 2,8 G 
13 år - 2,0 G          4 år - 2,9 G 
12 år - 2,1 G        3 år og yngre - 3,0 G 

 
 

I tillegg til erstatning betales rente som under pkt c). 
 
g) Utgifter til begravelse er 0,5 G. 
 
h) Ikke-medlemmer av norsk folketrygd er berettiget til 

de samme ytelser fra trygghetsforsikringen som de 
ville ha fått av trygghetsforsikringen dersom de var 
medlemmer av norsk folketrygd. 

 
i) Med de begrensninger som følger av tvingende 

lovgivning gjøres det fradrag for erstatning som også 
ytes under tariffestet gruppelivsforsikring. 

 
5. Lisensforsikring (tap av helseattest) 
a) 1. Dette punktet gjelder kun sjøansatte 

Forsikringen gjelder ved permanent tap av helseattest 
p.g.a. erstatningsmessig skade eller p.g.a. sykdom 
slik at den sikrede ikke lenger kan gjøre tjeneste 
ombord. Dette gjelder også selv om skadelidte kan få 
annet arbeid i land. Det kreves minimum 4 års 
pensjonsgivende fartstid for å bli omfattet av 
ordningen. Erstatningen ved mer enn 4 års pensjons-
givende fartstid utgjør 6 G. Erstatningen ved mer enn 
8 års pensjonsgivende fartstid utgjør 8 G. Hvis 
skadelidte på tidspunktet for forsikringstilfellets 
inntreden hadde fylt mer enn 50 år gis erstatning etter 
følgende skala på neste side: 
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Alder t.o.m. 
50 år   100 % 
51 år     90 % 
52 år     85 % 
53 år     80 % 
54 år     75 % 
55 år     65 % 
56 år     50 % 
57 år     20 % 
58 år       0 % 

 
Bestemmelsen omfatter de enkelte arbeidstakere, 
som når forsikringen trer i kraft for vedkommende, 
har gyldig helseattest i henhold til gjeldende for-
skrifter. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt 
vedkommende ble omfattet av overenskomst med 
avtale om trygghetsforsikring. 

 
Forsikringstilfellet inntrer den dag «udyktighets-
erklæring» blir utstedt med varig virkning. 

 
Dersom forsikringstilfellet inntreffer i en sammen-
hengende sykemeldingsperiode som fortsatt løper 
etter at arbeidsgiver har brakt sikredes ansettelses-
forhold til opphør skal sikrede være omfattet av 
trygghetsforsikringen på tidspunktet for udyktighets-
erklæring, så lenge årsaken til utstedelse av udyktig-
hetserklæring er sammenfallende med årsaken til 
sykemeldingen og vedkommende var omfattet av 
trygghetsforsikringen første dag av den aktuelle 
sykemeldingsperioden. Det er videre et vilkår at 
forsikringstilfellet inntrer senest 1 (ett) år etter 
ansettelsesforholdets opphør. 

 
a)     2. Dette punktet gjelder kun offshorepersonell 

Ved permanent tap av helseattest p.g.a. erstatnings-
messig skade eller p.g.a. sykdom slik at den sikrede 
ikke lenger kan gjøre tjeneste ombord, utgjør 
erstatning fra lisensforsikringen 8 G. Dette gjelder 
også selv om skadelidte kan få annet arbeid i land. 
Hvis skadelidte på oppgjørstidspunktet hadde fylt 
mer enn 55 år reduseres erstatningen med 5 % pr. år 
for hvert år skadelidte på oppgjørstidspunktet hadde 
fylt mer enn 55 år, dog slik at retten til erstatning 
opphører ved gjeldende pensjonsalder (60 år). 
Bestemmelsen omfatter de enkelte arbeidstakere, 
som når forsikringen trer i kraft for vedkommende, 
har gyldig helseattest i henhold til gjeldende 
forskrifter. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt 
vedkommende ble omfattet av overenskomst med 
avtale om Trygghetsforsikring. 
 
Forsikringstilfellet inntrer den dag «Udyktighets-
erklæring» blir utstedt med varig virkning. 
 
Dersom forsikringstilfellet inntreffer i en sammen-
hengende sykemeldingsperiode som fortsatt løper 
etter at arbeidsgiver har brakt sikredes ansettelses-
forhold til opphør skal sikrede være omfattet av  

 
 
 
 
trygghetsforsikringen på tidspunktet for udyktighets-
erklæring, så lenge årsaken til utstedelse av udyktig-
hetserklæring er sammenfallende med årsaken til 
sykemeldingen og vedkommende var omfattet av 
trygghetsforsikringen første dag av den aktuelle 
sykemeldingsperioden. Det er videre et vilkår at 
forsikringstilfellet inntrer senest 1 (ett) år etter 
ansettelsesforholdets opphør 
 

b) Begrensninger 
Selskapet svarer ikke for tap av helseattest ved: 

 
 Angst for opphold på eller reise til fartøyer, 

flyttbare innretninger eller permanent plasserte 
innretninger eller for følger av misbruk av 
alkohol eller annet beruselsesmiddel eller mis-
bruk av slike medikamenter som bare selges mot 
legeresept. Svangerskap og forløsning anses ikke 
som sykdom. 

 
 Ulykkesskade som rammer den forsikrede under 

utførelse av en forbrytelse eller forsøk på dette 
eller mens han er under innflytelse av narkotiske 
midler eller beruset – med mindre det godtgjøres 
at det ikke er noen årsakssammenheng mellom 
den forsikredes påvirkede tilstand og ulykkestil-
standen. 

 
 Sykdom eller ulykkesskade som skyldes forsett  

 eller grov uaktsomhet. 
 

 Sykdom eller ulykkesskade som skyldes utøvelse  
av boksing, bryting, judo og karate, hangglid-
ing, fallskjermhopping og ballongfart, svømme-
dykking og hastighetsløp med motorkjøretøy. 

 
 Dødsfall (uansett årsak). 

 
c) Utbetaling av erstatning 
 

 Har den forsikrede rett til erstatning for samme 
skade eller sykdom under trygghetsforsikringen, 
yrkesskadeforsikringen, ulykkesforsikring eller 
andre forsikringsordninger finansiert av arbeids-
givere, reduseres erstatningen under lisens-
forsikringen med tilsvarende beløp. Utbetalt 
uførepensjon fører likevel ikke til fradrag i 
erstatningen under lisensforsikringen. Arbeids-
giver og skadelidte har ansvar for å gi 
opplysninger om andre slike arbeidsgiverfinans-
ierte forsikringer. Dersom lisenserstatning blir 
utbetalt først blir denne å betrakte som en a 
kontoutbetaling som kommer til fradrag i det 
endelige erstatningsoppgjør under de arbeids-
giverfinansierte forsikringer. 

 
 Erstatning for tap av helseattest kommer kun til  

 utbetaling én gang.  
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6. Skadeoppgjør 
Melding om skade 
Ved skade skal skadeskjema fylles ut og undertegnes 
av skadelidte, skadelidtes pårørende eller medlemmet 
med bekreftelse fra dette om at skadelidte var i 
tjenesteforhold på skadedagen. 

 
Skadeskjemaet skal snarest sendes til: 
Skademelding - Trygghetsforsikring 
Aon Norway AS 
Postboks 14 
1324 Lysaker 
Telefon: 67 11 22 00  

 
Utbetaling 
Erstatning utbetales mot de legitimasjoner som 
forsikringsgiver måtte forlange. For så vidt gjelder 
utenlandske sjøfolk, kan beløpet utbetales gjennom 
vedkommende lands konsulat med befriende 
virkning. Forsikringen er tegnet på grunnlag av 
norske lovregler. Erstatningen kommer bare til 
utbetaling når forsikrede skriftlig erklærer at norsk 
lov skal legges til grunn i tilfelle tvist med 
medlemmet eller dets assurandører om erstatning. 
Slikt søksmål kan bare fremmes i Norge. Hvis 
erklæring ikke blir avgitt, utbetales erstatning til 
medlemmet. 

 
Dødsfall 
Har yrkesskaden, ulykkesskaden eller yrkes-
sykdommen medført døden innen ett år, betales 
dødsfallserstatningen med den sum som er nevnt i 
vilkårene. Eventuell erstatning som måtte være 
forskuddsbetalt for samme skade eller yrkessykdom 
kommer til fradrag. Dør den forsikrede av annen 
årsak innen ett år etter yrkesskaden, ulykkesskaden 
eller yrkessykdommen inntraff, betales ikke 
erstatning. 
 
Dør den forsikrede senere enn ett år etter at 
yrkesskaden, ulykkesskaden eller yrkessykdommen 
inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men 
erstatning for lidt inntektstap frem til dødstidspunkt, 
jfr. pkt. 4 bokstav a), samt erstatning for tap i 
fremtidig erverv, jfr. pkt. 4 bokstav d). 
 
Varig medisinsk invaliditet 
Har yrkesskaden, ulykkesskaden eller yrkes-
sykdommen medført varig medisinsk invaliditet, skal 
det betales invaliditetserstatning innen 3 år. Mener 
noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre 
seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, dog 
ikke lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. 
Erstatningen skal i dette tilfelle fastsettes etter den 
invaliditetsgrad som må antas å bli endelig. 
 

 

 
 
 
 
For fullstendig invaliditet betales hele forsikrings-
summen. Ved delvis invaliditet betales en tilsvarende 
mindre del av forsikringssummen, se punkt 4 c. 
 

7. Regress 
Kan skadelidte forlange at tredjemann erstatter 
skaden, inntrer selskapene ved utbetaling av erstat-
ning i skadelidtes rett mot tredjemann. 

 
Skadelidte og arbeidsgiveren har plikt til å gi 
selskapene alle opplysninger som er tilgjengelige for 
dem, og som er av betydning for gjennomføringen av 
trygghetsforsikringens regress. 
 

8. Forholdet til lov om yrkesskadeforsikring 
(gjeldende fra 1.1.1990). 
Hvis trygghetsforsikring gjelder for arbeidstakeren 
på konstateringstidspunktet (jfr. 2, 2. ledd ovenfor) 
og arbeidstakeren samtidig er berettiget til erstatning 
etter Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 
nr. 65, kan arbeidstakeren ved en yrkesskade velge 
om han vil kreve erstatning beregnet etter vilkår for 
trygghetsforsikring eller etter Lov om yrkesskade-
forsikring. 

 
9. Generelle vilkår 

Trygghetsforsikringen dekker dødsfall, medisinsk 
invaliditet, ervervsmessig uførhet og skader som 
direkte eller indirekte er forårsaket av krig, invasjon, 
fiendtlige handlinger, angrep av fremmed makt, 
enten krig er erklært eller ikke, borgerkrig, 
revolusjon, opprør, oppstand, militær eller annen 
uregelmessig maktovertagelse, tumulter (opptøyer), 
streiker, lockout, arbeiderkonflikter eller andre 
alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden, 
forutsatt at forsikrede ikke er direkte engasjert eller 
deltar på en av de stridende parters side. 
 
For flyttbare bore- og entreprenørfartøyer dekker 
trygghetsforsikringen ikke tap eller skade, og økning 
i tap eller skade som direkte eller indirekte er 
forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller 
krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller 
ikke. 

 
Renter av erstatningsbeløp 
Sikrede har krav på renter overensstemmende med 
reglene i paragraf 18-4 i Lov om Forsikringsavtaler 
av 16. juni 1989, nr. 69 dersom disse ikke er fraveket 
i vilkårene. 

 
Følgene av svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper 
enhver rett etter forsikringsavtalen. Har man flere 
forsikringsavtaler med selskapet, taper man også rett 
til erstatning etter disse ved samme hendelse og 
selskapet kan med en ukes varsel si opp enhver 
forsikringsavtale med vedkommende. 
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Tvister 
Tvister vedrørende denne forsikringsavtale skal av-
gjøres etter norsk rett og av norske domstoler. 
 
Forholdet til Forsikringsavtaleloven 
For trygghetsforsikringen gjelder Lov om Forsik-
ringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) i den 
utstrekning loven ikke er fraveket i foranstående 
vilkår 

 
10. Skadenemnd 

Hvor det i en konkret sak oppstår tvist om tolking av 
disse vilkår eller om erstatningens størrelse kan 
skadelidte kreve at det opprettes en skadenemnd 
bestående av fire medlemmer. 

 
For NIS og NOR-skip skal sammensetningen av 
skadenemnden skal være som følger: 
 
 Ett medlem fra forsikringsselskapet 
 Ett medlem fra den involverte  

 arbeidstakerorganisasjon 
 Ett medlem fra NR 
 En nøytral person som godkjennes av begge parter 

 
Den nøytrale representanten er nemndens formann og 
har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 

 
 
 
 
For øvrig gjelder følgende: 
To medlemmer oppnevnes av forsikringsselskapet. 
Videre oppnevnes ett medlem fra den involverte 
arbeidstakerorganisasjon og ett medlem fra NR. Hvis 
nemndens medlemmer ikke kommer til enighet skal 
de velge en nøytral oppmann som skal foreslå en 
løsning av tvisten. 

 
11. Skadenemndens mandat 

Skadenemnden skal avgjøre tvister om tolkning av 
disse vilkår eller om erstatningens størrelse. 
 
Likeledes kan skadenemnden på skadelidtes eller 
organisasjonens anmodning gjenoppta en tidligere 
avgjort sak hvis det etter oppgjøret fant sted 
konstateres uforutsette og vesentlige forverringer av 
skadelidtes helsetilstand eller ervervsevne som følge 
av skaden eller yrkessykdommen. 
 
Hvis skadelidte har krevd saken behandlet av skade-
nemnden, kan saken ikke prøves for domstolene før 
saken er ferdigbehandlet i skadenemnden.  
 

12. Endringer i forsikringsvilkårene  
Endringer i forsikringsvilkårene kan ikke finne sted 
uten forutgående samtykke fra partene i NRs 
tariffavtaler. 
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