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For forsikringen gjelder disse forsikringsvilkår, eventuelle tilleggsvilkår og forsikringsavtalen inngått mellom bedriften og Storebrand 
Forsikring AS. Dessuten gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 og lovgivingen ellers, likevel slik at vilkårene går foran 
der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Hvilket dagpengebeløp som er avtalt, vil fremkomme i forsikringsavtalen og forsikringsbeviset.
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1. Definisjoner

1.1 Selskapet
Med selskapet menes Storebrand Forsikring AS.

1.2 Forsikringstaker
Med forsikringstaker menes den som inngår forsikringsavtalen 
med selskapet.

1.3 Forsikringsavtalen
Forsikringsavtalen inngås mellom forsikringstakeren og  
sel skapet og inneholder detaljer om avtalt dekningsomfang,  
forsikringssummer, administrasjon m.m.

1.4 Forsikringsbevis
Et skriftlig bevis til medlemmene som skal inneholde opp-
lysninger om avtalte ytelser og hvilke forsikringsvilkår som 
gjelder.

1.5 Forsikrede
Med forsikrede menes den hvis liv eller helse forsikringen er 
knyttet til.

1.6 Folketrygdens grunnbeløp - G
Med G menes grunnbeløpet i folketrygden.

1.7 Forsikringstiden
Med forsikringstiden menes den perioden forsikringsavtalen 
er i kraft. For det enkelte medlem menes med forsikringstiden 
den perioden vedkommende tilhører den gruppe forsikrings-
avtalen omfatter.

1.8 Forsikringsår
Med forsikringsår menes 12-månedersperioden fra  
forsikringens hovedforfall.

1.9 Arbeidsdyktighet
Med hel arbeidsdyktighet menes at vedkommende er helt  
arbeidsdyktig tilsvarende heltidsstilling.

2. Hvem sykeavbrudds
forsikringen omfatter

Sykeavbruddsforsikring gjelder for personer angitt i 
forsikrings avtalen og forsikringsbeviset.  

Det er en forutsetning for sykeavbruddsforsikringen at forsik-
rede driver næringsvirksomhet, er medlem av norsk folketrygd 
og har krav på sykepenger etter lov om folketrygd. 

Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår den 
forsikrede ikke lenger har krav på sykepenger etter folketrygd-

loven eller senest ut det forsikringsår den forsikrede fyller 67 
år.

3. Hvor sykeavbruddsforsikringen 
gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden, så lenge arbeidstakerforhol-
det består og forsikrede har krav på sykepenger etter lov om 
folke trygd.

Utenfor Norden gjelder sykeavbruddsforsikringen bare under 
midlertidige opphold. Oppholder den forsikrede seg utenfor  
Norden i mer enn 6 måneder sammenhengende, opphører  
forsikringen.

4. Hva sykeavbruddsforsikringen 
omfatter

Sykdom eller ulykkesskade som rammer den forsikrede og 
som forårsaker arbeidsuførhet med fravær fra næringsvirk-
somheten på minst 50 prosent eller mer.

Sykeavbruddsforsikringen omfatter dagpenger basert på 
pensjons givende inntekt og faste driftsutgifter i næringsvirk-
somheten. 

Dagpenger til dekning av tapt inntekt:
-   Forsikringen dekker kun den del av pensjonsgivende inntekt 

i næringsvirksomhet som overstiger 6G, og begrenset 
oppad til 12G.  

Dagpenger til dekning av faste utgifter:
-  Det er en forutsetning for dekning av faste driftsutgifter at 

forsikredes fravær er avgjørende for inntjening i bedriften.

5. Hva sykeavbruddsforsikringen 
ikke omfatter

5.1 Begrensninger:
a)  Selskapet dekker ikke sykefravær som skyldes sykdom, 

skade eller lyte som selskapet har tatt spesiell reservasjon 
for.

b)  Sykdom som har vist symptom i de 30 første dager etter at 
forsikringen trådte i kraft, jf. forsikringsavtalelovens § 13-5. 
Dette gjelder også ved forhøyelse av dagpengebeløpet, 
men da bare for selve beløpsøkningen.
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c)  Fravær som følge av misbruk av alkohol, annen beruselses-
middel eller medikamenter.

d) Fravær som skyldes deltakelse i slagsmål eller forbrytelser.
e)  Fravær på grunn av ulykkesskade som skyldes grov uakt-

somhet.
f)  Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller 

skade, som direkte eller indirekte er forårsaket eller står i 
sammenheng med atomkjernereaksjoner.

g)  Sykeavbruddsforsikringen gjelder ikke ved militærtjeneste 
i fredstid eller under tjeneste i væpnede styrker utenfor 
Norge. 

5.2 Krigsrisiko og terrorhandlinger
Krigsrisiko:
Selskapet svarer ikke for tap eller skade, økning i tap eller 
skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i 
sammenheng med krig eller krigslignende handlinger, enten 
krig er erklæri ellerikke, opprør eller tilsvarende alvorlige for-
styrrelser av den offentlige orden, dersom dette ikke er angitt i 
forsikringsbeviset.

Terrorhandlinger
Storebrand forsikrings samlede ansvar for alle erstatningsmes-
sige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står 
i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 
100.000.000 kroner ved en og samme hendelse, og begrenset 
til 1 milliard kroner per kalenderår totalt for alle hendelser.
Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavta-
ler i Storebrand tilsammen.

Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling 
som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person 
eller tingskade eller annet betydelilg tap for å øve innflytelse 
på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å 
fremkalle frykt i befolkningen.

Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som 
rammer Storebrand og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 
timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indi-
rekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling.
Overstiger sumbegrensningen per hendelse, må alle erstat-
ningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstat-
ningsbeløpet.

Unntatt er:
Terrorisme med radioaktive, kjemiske eller biologiske våpen.

5.3 Feriereiser i utlandet
Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller 
skade, inntruffet under krig eller krigslignende handlinger, 
enten krig er erklært eller ikke, opprør eller tilsvarende alvor-
lige forstyrrelser av den offentlige orden i områder hvor det er 
krig eller alvorlige forstyrrelser når den forsikrede reiser inn i 
området eller landet, dersom dette ikke er angitt i forsikrings-
beviset.

På reiser dekkes likevel krigsrisiko når forsikrede allerede 
befinner seg i et område hvor det bryter ut krig eller krigs-
lignende handlinger, eller alvorlige forstyrrelser av offentlig 
orden. Syke avbruddsforsikringen gjelder i 30 dager etter dette 
tidspunkt. 

6. Ikrafttredelse og helse
opplysninger

Sykeavbruddsforsikringen trer i kraft fra det tidspunkt som er 
angitt i forsikringsavtalen og forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder fra innmeldingstidspunktet under den 
forutsetning om at den forsikrede er helt arbeidsdyktig 
tilsvarende 100 prosent stilling og at selskapet har godkjent 
egenerklæring om helsen.

Tilsvarende forutsetning gjelder også ved forhøyelse av dag-
pengebeløpet.

Er forsikrede ikke helt arbeidsdyktig tilsvarende 100 prosent 
stilling og/eller ikke fått godkjent egenerklæring om helsen på 
tidspunktet for forhøyelse av dagpengebeløpet, vil forsikrede 
opprettholde dagpengebeløpet uforandret frem til kravet om 
hel arbeidsdyktighet og helseerklæring er oppfylt.

7. Oppgjørsregler 

7.1 Utbetalingsregler
a)  Et sykdomstilfelle eller en skade anses som inntruffet første 

sykemeldingsdag.
b)  Grunnlaget for dagpengeberegningen er folketrygdens 

grunnbeløp (G), og reguleres ved hovedforfall.
c) Selskapet utbetaler dagpenger 7 dager pr. uke.
d) Dagpenger utbetales ikke i forsikredes ferie eller permisjon.
e)  Selskapet betaler dagpenger for høyst det antall dager som 

er avtalt og angitt i forsikringsavtalen, maksimalt 360 dager 
innenfor et tidsrom av 2 år fra første sykemeldingsdag. Etter 
dette må forsikrede være 100 prosent arbeidsdyktig i minst 
26 uker sammenhengende pluss karenstiden, før forsikrede 
kan utløse nye dagpengeutbetalinger fra forsikringen.

f)  Dersom det går kortere tid enn 16 dager mellom 2 syke-
fravær av samme årsak, regnes dette som ett og samme 
fraværs tilfelle med én karenstid.

g)  For ny sykdom eller skade gjelder den avtalte karenstid fullt 
ut.

h)  Selskapet utbetaler erstatning til forsikringstaker, såfremt  
annet ikke er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset.
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7.2 Erstatningens størrelse
Størrelsen på erstatningsutbetalingen avhenger av dag-
pengebeløpet, som er angitt i forsikringsbeviset på syke-
meldingstidspunktet og arbeidsuførhetsgraden. 

Varighet og uføregrad fastsettes på grunnlag av sykemelding 
eller legeerklæring. Dagpengebeløpet utbetales i forhold til 
graden av arbeidsuførhet i næringsvirksomheten over 50 
prosent. 

7.3. Foreldelse
Forsikringstakerens krav mot selskapet foreldes etter 3 år.  
Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da 
arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig  
kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

7.4 Renter av erstatning
For selskapets plikt til å betale renter av erstatning, gjelder  
forsikringsavtalelovens § 18-4.

7.5 Erstatningsansvar - regress
a)  Har forsikringstakeren påført selskapet økonomisk tap ved 

manglende oppfyllelse av bestemmelsene i forsikrings-
avtale og vilkår, vil selskapet kreve sitt tap erstattet av 
forsikrings takeren.

b)  Kan forsikringstaker eller arbeidstaker kreve at tredje-
person erstatter tap som omfattes av forsikringen etter 
alminnelige erstatningsregler, trer selskapet inn i deres rett 
overfor denne tredjeperson, jf. skadeerstatningslovens § 
3-7 nr 3 og lov om yrkesskadeforsikring § 8.

c)  Selskapet kan søke regress hos forsikringstaker som for-
settlig har voldt arbeidstakers skade eller sykdom.

7.6 Selskapets adgang til avkortning
Det vil bli foretatt avkortning i utbetalingen av dagpenger  
dersom forsikrede har krav på erstatningsutbetaling fra flere 
forsikringsselskaper. En eventuell erstatning fra denne forsik-
ringen redu seres med utbetalt erstatning fra annet selskap.

8. Fornyelse – opphør  
oppsigelse 

8.1 Fornyelse av forsikringsavtalen
Hvis forsikringstakeren eller selskapet ikke benytter seg av sin 
rett til oppsigelse, fornyes avtalen for 1 år av gangen.

Forsikringsvilkår og premietariff kan endres med virkning fra 
fornyelsesdato.

8.2 – Opphør av forsikringsavtalen
Forsikringen opphører:
a) Den dag virksomheten opphører eller går konkurs
b) Den dag forsikringen blir sagt opp
c)  Den dag arbeidstakerforholdet eller forening/forbunds-

medlemskapet opphører
d)  Den dag forsikrede går over på arbeidsavklaringspenger 

eller uførepensjon fra NAV
e) Utgangen av det forsikringsår den forsikrede fyller 67 år

Forsikringstaker plikter å gi melding til selskapet om over-
nevnte forhold.

8.3 Oppsigelse av forsikringsavtalen
8.3.1 Forsikringstakerens rett til å si opp forsikrings-
avtalen
a)  Ved forsikringsårets utløp:  

Forsikringstakeren kan si opp forsikringsavtalen fra utløpet 
av forsikringsåret, dersom varsel om dette blir sendt sel-
skapet senest 1 måned etter den dag selskapet har sendt 
ordinært premievarsel for den nye perioden til forsikrings-
takeren.

b) I forsikringsåret: 
 Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en løpende 
forsikring dersom forsikringsbehovet faller bort eller det 
foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsik-
ringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle 
selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal 
det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes 
til og om tids punktet for flyttingen.

8.3.2 Selskapets rett til å si opp forsikringsavtalen
a)  Storebrand kan si opp forsikringen ved forsikringsårets 

utløp, med 2 måneders varsel, dersom det foreligger  
særlige grunner som gjør det rimelig å gå til oppsigelse.

b)  Har forsikringstakeren opptrådt svikaktig, kan selskapet si 
opp denne og andre forsikringsavtaler det har med ved-
kommende med øyeblikkelig virkning, jf. forsikringsavtale-
loven § 4-3.

c)  Blir selskapet i forsikringstiden kjent med at opplysnings-
plikten er forsømt, og det ikke bare er lite å legge 
forsikrings takeren til last, kan selskapet si opp forsikringen 
med 14 dagers varsel, jf. forsikringsavtaleloven § 4-3.

Selskapets rett til å si opp andre forsikringsavtaler:
I tilfeller hvor forsikringstakeren svikaktig har forsømt opplys-
ningsplikten slik at selskapets erstatningsansvar bortfaller, kan 
selskapet si opp enhver forsikringsavtale selskapet har med 
vedkommende med 1 ukes varsel, jf. forsikringsavtaleloven  
§ 8-1.
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9. Premiebetaling

Forsikringstakeren betaler premien forskuddsvis under ett for 
alle de forsikrede som forsikringsavtalen omfatter til selskapet. 
Første premie forfaller den dag forsikringen trer i kraft. De 
senere premier forfaller til betaling på de forfallsdager som er 
fastsatt i forsikringsavtalen.

Betalingsfristen for forfalt premie skal fremgå av selskapets 
premie varsel. Er premien ikke betalt i rett tid, trer forsikringen 
ut av kraft i henhold til bestemmelsene i forsikringsavtaleloven  
§ 5-2 og § 5-3.

10. Tvister, klagenemnd og  

verne ting

Tvister og klagenemnd
Klager som omhandler forsikringsavtalen rettes direkte til  
selskapet:

Storebrand Forsikring AS
Postboks 500
1327 Lysaker
Telefon 22 31 50 50

Klager som omhandler forsikringsavtalen og oppgjør under 
denne kan også rettes til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon 23 13 19 60

Verneting
Tvister etter forsikringsvilkårene avgjøres ved norsk domstol, 
med mindre dette ikke er i strid med regler om verneting i 
forsikringssaker gitt i lov nr. 21/1993.
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