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Dekning er levert av Aspida Forsikring AS, som opptrer for og på vegne av Lloyd’s 
Insurance Company S.A. etter kontrakts nr B179722EE00021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikringsvilkår 
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt 
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått 
en avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene. 
 

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som 
begrenser et skadeoppgjør. 
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Forsikringsavtalen består av 
• forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

• avtalte forsikringsvilkår 

• Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 (nedenfor omtalt 
som FAL) 

• lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 65 

• lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr 26 

• forskrift om standardisert erstatning etter lov om 
yrkesskadeforsikring av 21. desember 1990 nr 1027 
(Standardforskriften) 

• det øvrige lovverk 
 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 

Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran 

lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de 

prioritet i den rekkefølge de står oppført ovenfor, dog slik at 

spesielle regler alltid går foran generelle. 

 

Forsikringsforetaket (heretter kalt Selskapet): 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower 

Marsveldplein 5/Place du Champs de Mars 5 

BE-1050 BRUSSELS 

Belgia 

Org.nr. 925 749 052 

 
Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge: 

 

Lloyd´s generalagent i Norge: 

Espen Komnæs 

c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 

Beddingen 8 

0250 Oslo 

Tlf: +47 22 94 18 00 

E-post: 

espen.komnaes@berngaard.no 

 

Alle henvendelser knyttet til disse forsikringsvilkår skal rettes til 
Forsikringsforetakets agent: 

Aspida Forsikring AS 

Postboks 299 

1326 Lysaker 

Tlf +47 67 11 88 00 

E-post: info@aspidaforsikring.no 

Web: www.aspidaforsikring.no 

Org.nr. 990 601 615 

 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

1.1 Lovpålagt yrkesskadeforsikring og 

Frivillige tilleggsdekninger 
Forsikringen gjelder for alle arbeidstakere som forsikringstaker har 

forsikringsplikt for på det tidspunkt yrkesskaden eller 

yrkessykdommen konstateres, jf. yrkesskadeforsikringsloven. 

 

1.2 Lovpålagt yrkesskadeforsikring 
Forsikringen gjelder også for forsikrede som tidligere var ansatt hos 

forsikringstaker og som ikke har vært i arbeid siden vedkommende 

sluttet hos forsikringstaker. 

 

Dersom det er avtalt, gjelder forsikringen også for selvstendig 

næringsdrivende/arbeidsgiver. 

2. Hva forsikringen kan omfatte 

Forsikringen kan omfatte 
 

1. Lovpålagt yrkesskadeforsikring 

2. Frivillige tilleggsdekninger 
 

Forsikringen dekker yrkesskade i henhold til 

yrkesskadeforsikringsloven § 11 og folketrygdloven §§ 13-3 og 

13-4. 

 

Det fremkommer i forsikringsbeviset hvilke dekninger som er 

avtalt. De enkelte dekningene er nærmere beskrevet i punkt 3 og 

4. 

 

3. Lovpålagt yrkesskadeforsikring 

Forsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. 

yrkesskadeforsikringsloven § 10. 

 

Erstatningen utmåles etter bestemmelsene i Forskrift om 

standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring 

 

4. Frivillige tilleggsdekninger 

4.1 Tilleggssummer Dødsfall og Medisinsk 

invaliditet 

Forsikringen gir rett til utbetaling ut over de ytelser som følger av 

kapittel 4 (Menerstatning) og kapittel 6 (Erstatning ved dødsfall) i 

Forskrift om standardisert erstatning etter lov om 

yrkesskadeforsikring. 

 

Det er en forutsetning for utbetaling av tilleggssummer at det er 

Selskapet som er ansvarlig for å utbetale lovpålagt 

yrkesskadeerstatning. 

 

Avtalt forsikringssum og regler for samordning fremkommer i 

forsikringsbeviset. 

4.2 Menerstatning 0-15 % 

Forsikringen gir rett til menerstatning dersom yrkesskaden 

medfører varig medisinsk invaliditet fra 1 til 14,99 %. Ved en 

invaliditetsgrad på 14,99 % utgjør utbetalingen 0,75 G. Ved lavere 

grad av medisinsk invaliditet reduseres utbetalingen 

forholdsmessig slik at 1 % medisinsk invaliditet gir 1/14 av 0,75 G. 

 

Dette gjelder også i de tilfellene der det er avtalt tilleggssum for 

medisinsk invaliditet iht. pkt. 4.1. 

 

Varig medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av Forskrift 

om menerstatning ved yrkesskade del I, II og III, jf. også 

definisjon i vilkår 200 Fellesvilkår for personalforsikringer. 

4.3 Til og fra arbeid 

Forsikringen for avtalte dekninger er utvidet til å gjelde også når 

yrkesskaden inntreffer på reise direkte til og fra arbeidssted og 

hjemadresse. 

 

5. Utbetalingsregler 

For Lovpålagt yrkesskadeforsikring gjelder utbetalingsregler i 
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henhold til Forskrift om standardisert erstatning etter lov om 

yrkesskadeforsikring. Er det satt i gang 

politietterforskning/granskning fra arbeidstilsynet i sammenheng 

med et skadetilfelle, har Selskapet rett til å vente med oppgjør til 

etterforskningen er avsluttet. 

5.1 Melding og opplysningsplikt 

Den som mener å ha et krav mot Selskapet som følge av en 

yrkesskade skal snarest melde fra til Selskapet. Kravstiller skal 

gi Selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige 

for han eller henne og som Selskapet trenger for å kunne ta 

stilling til kravet. 

5.2 Forfallstidspunkt 

Forsikringssum eller erstatning forfaller til utbetaling når 

forsikringstilfellet er inntruffet, krav er meldt til Selskapet og 

Selskapet har hatt rimelig tid til å vurdere om alle nødvendige 

betingelser for utbetaling etter vilkårene er oppfylt. Er det på et 

tidligere tidspunkt på det rene at Selskapet i hvert fall skal 

utbetale en del av det beløp som kreves, skal Selskapet utbetale 

et tilsvarende forskudd, jf. FAL § 18-2. 

5.3 Hvem skal motta utbetaling 

Forsikringssum eller erstatning utbetales til forsikrede. 

 
5.1.1 Dødsfall og Begravelsestillegg 

Forsikringssummen utbetales til forsikredes ektefelle/registrert 

partner eller samboer. Hvis den forsikrede ikke etterlater seg 

ektefelle/registrert partner eller samboer, utbetales 

forsikringssummen til avdødes livsarvinger som alminnelig 

begunstiget. Etterlater den forsikrede seg ingen livsarvinger, 

utbetales forsikringssummen til den som forsikringssummen er 

testamentert til, eller til øvrige arvinger etter loven. 

 
5.1.2 Barnetillegg 

Barnetillegg utbetales direkte til barnet eller dets 

verge/overformynderiet 

5.4 Dokumentasjon som må forelegges 

Selskapet ved dødsfall 

Ved den forsikredes død må det sendes melding til Selskapet, 

vedlagt: 

• Dødsattest 

• Fødselsattest 

• Skifte- / uskifteattest 
 

Dersom erstatning i henhold til avtalen skal utbetales til etterlatte 

samboer, må utskrift fra folkeregisteret vedlegges. 


