
Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder  

henvises det til forsikringsbevis og forsikringsvilkår. 

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter en lovpålagt forsikringsdekning som arbeidsgiver må tegne for alle som utfører arbeid for arbeidsgiveren.  
Forsikringen gir rett til erstatning til den forsikrede eller forsikredes etterlatte ved en yrkesulykke eller yrkessykdom som fører til varig  
medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet eller dødsfall.

Hva dekker forsikringen?

 Påførte utgifter
 Fremtidige merutgifter
 Tapt inntekt
 Medisinsk invaliditet
 Arbeidsuførhet
 Død 

 
Tilleggsdekning

  Reise til og fra arbeid, og medisinsk invaliditet fra 
én til og med 14,99 %

   Fritidsulykke

Hva dekker forsikringen ikke?

	 	Sykdommer	som	ikke	er	definert	som	 
yrkessykdommer i lov om Folketrygd.

Er det noen begrensninger i dekningen?

Forsikringen kan ha begrensninger som følge av
  Forsett/uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet
  Forsikringssummer, alderstrapper og  
lønnstrapper som varierer.

Hvor gjelder forsikringen?

 Forsikringen gjelder i hele verden.

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du plikter å gi Storebrand korrekt informasjon om din virksomhet ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å 
informere Storebrand om endringer som skjer i virksomheten. Hvis du får kjennskap til skade som kan forventes å føre til et 
erstatningskrav, skal det meldes til Storebrand uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?

Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen. 
Dersom du allerede har forsikringer i Storebrand kan du velge om din nye forsikring skal faktureres sammen med disse.

Yrkesskade  
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
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Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den? 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl. 00:00.  
Forsikringen gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?

Du	kan	si	opp	forsikringen	dersom	forsikringsbehovet	faller	bort,	ved	flytting	til	annet	selskap	eller	ved	andre	særlige	 
grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje skriftlig til Storebrand Livsforsikring AS med en måneds varsel.
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