Yrkesskadeforsikring
Lov og §11
Økonomisk trygghet
for ansatte i kommuner
og fylkeskommuner
ved yrkesskader og
yrkessykdommer

Hvem er med i forsikringen?
Alle ansatte som kommunen/fylkeskommunen kan komme
i ansvar overfor etter lov om yrkesskadeforsikring. I tillegg
gjelder yrkesskadeforsikring i henhold til §11 for de som som
er omfattet etter Hovedtariffavtalens §1.

Yrkesskadeforsikring i henhold til Lov om
yrkesskadeforsikring omfatter

I tillegg dekkes enkelte behandlingsutgifter inntil kr 50.000
etter en erstatningsmessig ulykkesskade, maks 2 år fra
skadedagen. Egenandel kr 500 for hvert skadetilfelle.

Samordning
Ytelsene fra den lovbestemte yrkesskadeforsikringen og § 11
samordnes slik at erstatning utbetales etter den ordning
som gir høyest erstatning

• Tap i fremtidig erverv 22 G
• Ménerstatning 4,5 G
• Erstatning ved død
1. Erstatning til ektefelle, subsidiært samboer 15 G
2. Erstatning til barn under 20 år 1-6,5 G. Var avdøde
eneforsørger, får barnet dobbel erstatning.
3. Utgifter forbundet med dødsfallet 0,5 G

Ulykkesforsikring i fritiden (ikke obligatorisk)

Andre erstatninger

Forsikringssummer og arverekkefølge som for § 11

Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet, samt påførte og
fremtidige merutgifter erstattes individuelt etter spesielle
regler.

Yrkesskadeforsikring i henhold til § 11 i
Hovedtariffavtalen

Kommunen/fylkeskommunen kan ha utvidet forsikringen til
å omfatte ulykke i fritid. Sjekk med din arbeidsgiver.
Forsikringen dekker ulykkesskade. Med ulykkesskade menes
skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett
ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle).

Skademelding
Skader meldes kommunen/fylkeskommunen. Oppstår det
et krav som følge av skaden skal dette meldes forsikrings
selskapet så snart som mulig. Se www.gjensidige.no

Forsikringen dekker også ulykkesskade på direkte reise
mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise.
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• Tap i fremtidig erverv 15 G
• Ménerstatning 3 G
• Erstatning ved død 15 G (se pkt. 3).
Erstatning utbetales i slik rekkefølge:
1. Avdødes ektefelle
2. Samboer
3. Barn under 25 år (40 % av forsikringssummen)
4. Andre personer som for en vesentlig del
ble forsørget av avdøde

Oppgitte forsikringssummer er basert
på G - grunnbeløpet i folketrygden, og
kan variere avhengig av uføre-/
invaliditetsgrad, inntekt og alder.

Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av
forsikringsvilkårene som er basert på lov om
yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalens §11.

