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1 Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for de personer, som i følge forsikringsbeviset er forsikret. Det er en
forutsetning for sykelønnsforsikringen at forsikrede har en pensjonsgivende inntekt som overstiger 6
G, er medlem av norsk folketrygd og har krav på sykepenger etter lov om folketrygd.

2 Når forsikringen gjelder
Forsikringen trer ikke i kraft før forsikringsgiver har godkjent egenerklæringen om helse fra
forsikrede. Ved forhøyelse av forsikringssummen skal forsikrede levere en
arbeidsdyktighetserklæring.
Er forsikrede ikke 100 % arbeidsfør, kan forhøyelse av forsikringssum ikke bli godkjent.
Forsikringsgiver svarer for sykdom/skade som viser symptomer eller oppstår tidligst 30 dager etter
at forsikringen første gang trådte i kraft, jfr. FAL § 13-5

3 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden om ikke annet er nedfelt i forsikringsbeviset og rett til sykepenger i
h. t. Folketrygdloven foreligger.

4 Hva er forsikret
Den forsikredes pensjonsgivende inntekt over 6G er forsikret. G er folketrygdens grunnbeløp.

5 Forsikringsdekningen
Forsikringen omfatter dagpenger basert på pensjonsgivende inntekt ved midlertidig arbeidsuførhet
som følge av skade eller sykdom. Forsikringen dekker kun den del av pensjonsgivende inntekt som
overstiger 6G. Grad og varighet av arbeidsuførheten fastsettes på grunnlag av sykemelding,
egenerklæring eller legeerklæring.
Dagpenger utbetales helt eller delvis i forhold til graden av arbeidsuførhet så lenge
legebehandlingen varer.

5.1 Forsikringen / erstatningen opphører den dag
-

virksomheten opphører eller ved konkurs
forsikrede slutter i bedriften
forsikrede går over på rehabilitering med rehabiliteringspenger
forsikrede går over på attføring med attføringspenger eller uførepensjon
den dag forsikrede fyller 67 år

Forsikringstaker plikter å gi melding til forsikringsgiver om endrede forhold.
Side 1 av 3

Vilkår Sykelønn
Gjeldende fra 20 november 2008

5.2 Forsikringen omfatter ikke:
-

Sykdom som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen første gang trådte i
kraft.
Sykdom som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, medikamenter eller andre
beruselsesmidler.
Arbeidsuførhet som følge av eller i forbindelse med svangerskap (uansett diagnose), abort
eller forløsning.
Sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg under utførelse av en forbrytelse, eller som
følge av deltagelse i slagsmål.
Sykdom uten objektive symptomer, stress, overanstrengelse, søvnløshet, depresjon,
nervøsitet og alle former for nevrose.

Forsikringen gjelder ikke når forsikrede er
- under permisjon
- permittert,
- i streik,
- i lockout,
- arbeidsledig
- i perioder uten lønnsutbetaling
Forsikringsgiver erstatter ikke utgifter til arbeidsgiveravgift eller feriepenger, med mindre dette er
særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.
Dersom det går kortere tid enn 16 dager mellom to sykefravær med samme årsak, regnes det som
samme fraværstilfelle med én karenstid. For ny sykdom eller skade gjelder alltid den avtalte
karenstiden fullt ut. Forsikringsgiver utbetaler til forsikringstaker, så fremt det ikke er avtalt noe
annet i forsikringsavtalen.

6 Forsikringssum
Forsikringsdekning er en fast dagpenge sum som utbetales ved forsikringstilfelle. Summen
fremkommer i forsikringsbeviset.

7 Egenandel
Eventuell karens er definert i forsikringsbeviset.
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8 Forsikringstagers plikter ved forsikringstilfelle.
Ved Inntruffet forsikringstilfelle skal forsikringsgiver ha nødvendige opplysninger for å kunne gjøre
opp skaden . Kopi av sykemelding/sykepengeattest må sendes forsikringsgiver sammen med kravet.
Skade må meldes uten ugrunnet opphold. Ved søknad/krav på erstatning skal forsikringsgiver ha
originaldokumenter.

9 Forsikringstilfelle, erstatning og håndtering
Forsikringsgiver betaler sykelønn. Med sykelønn menes dagpengeerstatning for hel eller delvis
arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller ulykkesskade.
Sykelønn betales fra utløpet av den avtalte karenstid og opphører senest på ettårsdagen for
sykmeldingens begynnelse.
Graden og varigheten av arbeidsuførhet fastsettes etter Folketrygdens avgjørelse.
Oppgjør til arbeidsgiveren skjer på grunnlag av den lønn/forsikringssum som er registrert og kopi av
legens sykepengeattest samt refusjonsskjema til trygdekontoret.
Forsikringsgiver utbetaler dagpenger 7 dager pr uke. Forsikringsgiver betaler dagpenger for høyst
det antall dager som er avtalt i forsikringsavtalen, maksimalt 365 dager fra første sykemeldingsdag.
Etter dette må det gå 26 uker pluss karenstiden før forsikrede kan utløse nye dagpengeutbetalinger
fra forsikringen.
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