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AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING 
Gjelder fra 01.01.2019 

 

 

For forsikringen gjelder også 

- Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) 

- Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 

 

 

1 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER  

 

 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). Forsikringen 

opphører ved utgangen av forsikringsåret det året forsikrede fyller 67 år. 

 

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  

 

 Forsikringen gjelder i hele verden så lenge forsikrede har krav på vanlige sykepenger etter lov om 

folketrygd. 

 

3 HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER FOR OG HVILKE UNNTAK SOM GJELDER 

 

3.1 Selskapet svarer for:  

 

 Sykdom eller ulykkesskade som rammer den forsikrede og som forårsaker fullstendig arbeids-

uførhet og medfører fullstendig fravær fra arbeidsstedet. 

 

 Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet 

(ulykkestilfellet) uavhengig av den forsikredes vilje. 

 

3.2 Selskapet svarer ikke for:  

 

3.2.1 Sykdom uten klare symptomer som legen kan iaktta og registrere, alminnelig svekkelse, 

"overanstrengelse", søvnløshet og heller ikke for sykdom som er en følge av misbruk av alkohol 

eller annet beruselsesmiddel eller misbruk av slike medikamenter som bare selges mot legeresept. 

 

 Svangerskap og forløsning ansees ikke som sykdom.  Sykdom som helt eller delvis skyldes 

svangerskap/forløsning/svangerskapsavbrudd erstattes bare ved svangerskap påbegynt tidligst 1 

år etter at forsikringen trådte i kraft. 

 

3.2.2 Sykdom som har vist symtomer i de første 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft eller tidligere. 

 

3.2.3 Ulykkesskade som rammer den forsikrede under utførelse av en forbrytelse eller forsøk på dette 

eller mens han er under innflytelse av narkotiske midler eller er beruset - med mindre det 

godtgjøres at det ikke er noen årsakssammenheng mellom den forsikredes påvirkede tilstand og 

ulykkesskaden. 

 

3.2.4 Sykdom eller ulykkesskade som skyldes grov uaktsomhet. 

 

 I alle disse tilfeller svarer imidlertid selskapet om det må antas at arbeidsuførheten er oppstått 

uavhengig av de nevnte forhold. 
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4 SKADETIDSPUNKT - SKADEKONSTATERING  

 

 Et sykdomstilfelle eller en ulykkesskade anses inntruffet den dag lege søkes for første gang. 

 

 

5 SKADEOPPGJØR - YTELSER  

 

 Selskapet betaler differansen mellom utbetalt sykelønn fra Folketrygden (maks. 6 G) og pensjons-

givende inntekt dersom denne er høyere, når sykdom eller ulykkesskade forårsaker minst 

1%- arbeidsuførhet. For arbeidsuførhet under 1%, betales ikke erstatning. Det betales heller ikke 

erstatning for dødsfall eller varig invaliditet. 

 

5.1 Samme sykdom eller ulykkesskade med tilbakefall  

 

 For ett og samme sykdomstilfelle eller for en og samme ulykkesskade betaler selskapet erstatning 

tidligst fra legebehandlingens begynnelse og så lenge sikrede er helt arbeidsufør. Den karenstid 

som er angitt i forsikringsbeviset fratrekkes i det totale antall dager som skal erstattes. Erstatningen 

betales inntil 365 dager innenfor et tidsrom av 2 år fra den dag lege første gang ble søkt, hvis ikke 

annet fremgår av forsikringsbeviset. 

 

5.2 Ny sykdom eller ulykkesskade  

 

 For forsikring tegnet med karenstid på 16 dager eller mer, gjelder følgende: Ved nytt 

sykdomstilfelle eller ny ulykkesskade som inntreffer innen 12 måneder etter siste 

erstatningsmessige fraværsperiode, forkortes den avtalte karenstid med lengden av de 

fraværsperioder av minst 7 dagers varighet som helt eller delvis faller innenfor de siste 12 

måneder. For ny sykdom eller skade gjelder en minste karenstid på 7 dager. Det betales ikke 

erstatning samtidig for flere sykdommer og/eller ulykkesskader. 

 

6  FORHOLDSREGLER VED SKADE- OG SYKDOMSTILFELLE  

 

 Den syke/skadede må snarest søke lege, underkaste seg regelmessig legebehandling og nøye 

følge legens forskrifter. 

 Melding om erstatningstilfelle må skje snarest når det antas at sykdommen/ulykkesskaden vil vare 

lenger enn karenstiden og da på selskapets formular eller, hvis dette ikke er for hånden, foreløpig 

på annen måte. 

 Selskapet har rett til ved sin lege å undersøke den skaddes tilstand. 

 

7 YRKE  

 

7.1 Forandring av beskjeftigelse  

 

 Premien fastsettes på grunnlag av forsikredes arbeid/yrke. 

 Forandring av dette må meddeles selskapet for at selskapet kan avgjøre om forsikringen kan 

fortsette og til hvilken premie. 

 

8 GENERELLE VILKÅR  

 

 De Generelle Vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i forsikringsbeviset. 
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8.1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt  

 

 Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er 

forårsaket av eller står i sammenheng med atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende 

handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den 

offentlige orden. 

 

8.2 Skjønn  

 

Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til Alminnelige Forsikringsvilkår Næringsliv eller 

Avtalevilkår gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten. 

 

 Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis 

noen av partene ønsker det, kan han eller hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved 

avbruddstap for bestemte spørsmål. 

 

 Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen én uke 

etter at han eller hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. 

Før skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal 

denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er 

inntruffet. 

 

 Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av 

by- eller herredsrett i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om 

oppmann, oppnevnes denne på samme måte. 

 

 Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser 

nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av Alminnelige Forsikringsvilkår Næringsliv 

og Avtalevilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved 

avbruddstap uten at oppmann tilkalles. Blir de ikke enige, tilkaller partene oppmannen, som etter 

de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir 

oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog 

ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmennenes ansettelser vil medføre. 

 

 Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved 

skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge 

parter. 

 

8.3 Renter av erstatningsbeløp  

 

 Sikrede har krav på renter overenstemmende med reglene i § 8-4 eller § 18-4 i lov om 

forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). 

 

8.4  Følgene av svik  

 

 Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter 

denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver 

forsikringsavtale med sikrede, jfr. FAL §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1, jfr. også pkt. 8.9 

nedenfor. 
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8.5  Foreldelse  

 

8.5.1 Selskapet er fri for ansvar hvis : 

• sikrede ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de 

forhold som begrunner det 

• sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag 

selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har 

minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jfr. FAL §§ 8-5 og 

20-1. 

 

8.5.2 Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL § 8-6 eller § 18-6. 

 

8.6 Oppsigelse i forsikringstiden  

 

8.6.1 Selskapet kan si opp forsikringen 

• hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jfr. FAL 

§ 4-3 eller § 13-3. 

• hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen med øyeblikkelig virkning, jfr. 

FAL § 4-3 eller § 13-3. 

• hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel, jfr. FAL § 8-1 eller § 18-1. 

• etter inntruffet skade hvis sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, med 2 måneders 

frist, jfr. FAL § 3-3 eller § 12-4. 

• med 2 måneders frist der bruk av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i 

forsikringstiden på en måte som innebærer at selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det 

nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, jfr. FAL § 3-3 eller § 12-4. 

 

8.6.2 Sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre 

særlige grunner, jfr. FAL § 3-2, 2. ledd. 

 

8.7 Fornyelse av forsikringen  

 

 Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes for ett år ad gangen, hvis ikke forsikrings-

takeren sier opp avtalen innen 1 måned etter at selskapet har sendt ordinært premievarsel for det 

nye forsikringsåret. For selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet av forsikringstiden. 

Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdag. 

 

8.8 Overtredelse av sikkerhetsforskrift  

 

 I forsikringsbeviset kan det være vist til sikkerhetsforskrifter - i såfall følger sikkerforskriften som 

særskilt vedlegg, evt. inntatt i avtalevilkåret. 

 

 Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller å påse overholdelse av 

sikkerhetsforskriften kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr. FAL § 4-8. Retten bortfaller 

også om forsømmelsen er gjort av andre personer som utfører arbeid av ledende art og av andre 

som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn 

o.l. Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider eller 

innskrenker denne personkrets. 
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8.9 Identifikasjon  

 

 Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes 

handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra sikredes 

slektninger, hjelpere og lignende personer jfr. FAL § 4-11. 

 

 I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det 

overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 

 

8.10  Ulovlige interesser  

 

 Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 

 

8.11 Vinningsforbud  

 

 Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen 

av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 

 

8.12 Tilbakebetaling av premie  

 

Hvis forsikringen utgår i forsikringsavtaleperioden beregnes premien fra begynnelsesdato til utløpsdato slik: 

 

 Forsikringstid  Prosentandel av 
 i måneder  forsikringens 
 Fra Til og med årspremie 
 0 1 10 
 1 2 20 
 2 3 30 
 3 4 40 
 4 5 50 
 5 6 60 
 6 7 70 
 7 8 80 
 8 9 90 
 9 eller mer  100 

 

 

9     EGENANDEL  

 

 Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset er karenstiden 16 dager. 


