MELDING fra forsikringstaker
(arbeidsgiver/forening/forbund etc) om:
Kollektiv pensjon
Arbeidsuførhet/Dødsfall

returadresse

Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9
Postboks 500
1327 Lysaker

kontraktnr.

Personalforsikring
Gruppeliv

kontraktnr.

Annen sykdom

kontraktnr.

Yrkesulykke/-sykdom

kontraktnr.

Fritidsulykke

kontraktnr.

Kritisk Sykdom

kontraktnr.

Gjør det enkelt - send inn dette skjemaet
via internett.
se www.storebrand.no
> velg Bedriftsportalen

Sykelønn
kontraktnr.

Sykelønn

1. Opplysning om forsikringstaker(arbeidsgiver/forbund/forening etc.)

Navn

kontaktperson

adresse
postnr.

telefon
/

-sted

2. Opplysninger om forsikrede

Navn

fødselsnummer

adresse
postnr.

Årslønn
/

-sted

dag

mnd

år

	Ansatt fra
Besvares kun der forsikringstaker er
forening / forbund.	Medlem fra

dag

mnd

år

Besvares ved ulykkesskade.
Skadedato

dag

mnd

år

Ansettelsesforhold

3. Opplysninger om arbeidsuførhet
Helt sykmeldt/
arbeidsufør
Arbeistaker
er for tiden

Kr

stilling / tittel

dag

Fra

mnd

Midlertidig

Fast

år

dag

mnd

år

uføregrad

%

Delvis sykmeldt/
arbeidsufør

Ja
Nei

Har arbeidstakeren
forsøkt aktiv
sykmelding?

%
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%

Maks. dato for
sykepenger

dag

mnd

år

%
%

Ja
Nei

Har arbeidstakeren
forsøkt gradert
sykmelding?

Dersom svaret er Ja på spørsmål om tidligere arbeidsuførhet, oppgi tidsrom for arbeidsuførheten.
Hvilke arbeidsoppgaver kan arbeidstaker fortsatt utføre?

Deltid

Oversikt over sykefravær
Til

Ikke sykmeldt/
arbeidsufør
Har arbeidstakeren vært
arbeidsufør
tidligere?

Heltid

Ja
Nei

Har arbeidstakeren forsøkt
bedriftsintern
attføring?

Ja
Nei

4. Spesielt ved yrkesskade (ulykke / sykdom)
Alle yrkesskader skal meldes til trygdekontoret
Er melding om yrkesskade sendt trygdekontoret
Er skaden meldt til Arbeidstilsynet

Nei

Ja

Nei

Ja

Kopi av skademeldingen som er
sendt trygdekontoret bes vedlagt.

5. Opplysninger ved dødsfall
dag

mnd

år

Gjelder
gruppeliv

Dødsdato

Arbeidsdyktig
på dødsdato

Ektefelles navn

fødselsnummer

adresse

postnr.

Fraskilt ektefelles navn

fødselsnummer

adresse

postnr.

samboers navn

fødselsnummer

adresse

postnr.

BARN

/

/

/

Barnets navn

adresse

adresse

Andre etterlatte (navn)

fødselsnummer

adresse

postnr.

-sted

Slektskap / annet

Eventuelle kommentarer

dato

kontonummer

kontonummer

kontonummer

-sted

Barnets navn

Sted

mnd

-sted

fødselsnummer

Dato og underskrift

dag

-sted

fødselsnummer

/

- hvis ikke, syk fra

underskrift og stempel

kontonummer

år

