
Arbeidsuførhet - Vilkår BBPTL502

Gjelder for arbeidsuførhet, ménerstatning og påførte utgifter

Vilkår av 01.08.2019. Avløser vilkår av 01.12.2015.

1. Dekningen omfatter

1.1. Dekningen omfatter
- Påførte utgifter

- Tapt inntekt

- Tap i fremtidig erverv og ménerstatning

- Fremtidige merutgifter

1.2. Begravelseskostnader
Begravelseskostnader ved dødsfall.

2. Skadeoppgjør - erstatningsutmåling

2.1. Skade som ikke medfører død
2.1.1 Påførte utgifter. Selskapet dekker rimelige og

nødvendige utgifter til behandling som foretas innen 2 år fra

ulykkestidspunktet. Frem til dette tidspunkt erstattes

følgende utgifter med inntil 0,5 G etter gjeldende

grunnbeløp i folketrygden (G) på ulykkestidspunktet:

- lege, tannlege. Ved tannskader er forsikringen utvidet til å

dekke nødvendige utgifter til behandling som foretas - -

innen 3 år fra skadedagen. Tannskade som følge av spising

er unntatt

- forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller

tannlege

- proteser

- behandling og opphold i sykehus samt

fysikalsk/kiropraktorbehandling når dette er foreskrevet av

lege

- reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt

ovenfor.

Erstatning begrenses til utgifter med rimeligste

transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand.

Utgifter til opphold på hotell, opptrenings-/

rehabiliteringssenter o.l. erstattes ikke. Utgifter til

opphold/behandling i private sykehus eller hos

privatpraktiserende leger uten offentlig driftstilskudd

erstattes ikke. Forsikrede plikter å legge frem legitimert

oppgave over utgifter som kreves erstattet og har bare krav

på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det

som kan kreves fra annet hold.I oppgjøret fratrekkes en

egenandel på kr 1 000.

2.1.2 Tapt inntekt. Selskapet erstatter tapt inntekt som

følge av ulykkesskaden fra ulykkestidspunktet og frem til

oppgjørstidspunktet, jf. lov om skadeserstatning 13. juni

1969, skl., § 3-1.

Når forsikringen er tegnet for selvstendig næringsdrivende

svares erstatning for tapt lønnsinntekt med inntil 35 % av

sykepengegrunnlaget/beregningsgrunnlaget for

arbeidsavklaringspenger, jf. lov om folketrygd 28. februar

1997, ftrl., §§ 8-34/11-15.

2.1.3 Tap i fremtidig erverv

2.1.3.1 Selskapet erstatter tap i fremtidig erverv ved

ulykkesskader som medfører varig ervervsuførhet fra

oppgjørstidspunktet, jf. skl. §3-1. Forsikringstilfellet for tap i

fremtidig erverv er å anse som inntruffet på det tidspunkt

forsikrede har vært ervervsufør i en sammenhengende

periode av to år som følge av ulykkesskaden og

ervervsuførheten er bedømt å være varig.

2.1.3.2 Beregning av erstatning.

Ved tap i fremtidig erverv ytes det erstatning for den del av

ervervsuførheten som skyldes ulykkesskaden. Når

ervervsuførheten også skyldes andre årsaker enn de

skaderelaterte, foretas fordeling etter årsakenes

forholdsmessige betydning. De deler av ervervsuførheten

som skyldes andre årsaker enn ulykkesskaden, erstattes

ikke.

Ved 100 % varig ervervsmessig uførhet fastsettes

grunnerstatningen slik:

Inntektsgrunnlag for beregningen Grunnerstatning

Til og med 7 G 22G

Over 7G til og med 8G 24G

Over 8G til og med 9G 26G

Over 9G til og med 10G 28G

Over 10G 30G

Fastsettelsen av inntektsgrunnlaget for beregningen skjer i

forhold til G den 1. januar i det inntektsår inntekten er

opptjent.

Grunnlaget for beregningen av det framtidige inntektstapet

er den pensjonsgivende inntekt i året før ulykken inntraff.

Hvis forsikredes antatte pensjonsgivende inntekt uten

skaden, i året ulykken inntraff, gir et høyere grunnlag,

legges denne til grunn. Tilsvarende gjelder hvis forsikrede i

et senere inntektsår har oppnådd en pensjonsgivende

inntekt som gir et høyere grunnlag.

Erstatningen beregnes på grunnlag av forsikredes alder og

Folketrygdens grunnbeløp (G) på ulykkestidspunktet.
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Erstatningsbeløpet ved 100 % varig ervervsmessig uførhet

beregnes slik i forhold til grunnerstatningen:

1. Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til

grunnerstatningen.

2. For hvert år forsikrede er over 46 år gjøres et fradrag

som utgjør 5 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal

likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen.

3. Er forsikrede 35-44 år, forhøyes erstatningen for hvert år

han/hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av

grunnerstatningen.

4. Er forsikrede 34 år eller yngre forhøyes erstatningen for

hvert år han/hun er yngre enn 35 år med 2,5 % av

grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med

35 % av grunnerstatningen.

Hvis forsikredes varige ervervsmessige uførhet er lavere enn

100 %, reduseres erstatningen tilsvarende.

2.1.3.3 Utbetaling av erstatning.

Erstatningen utbetales når spørsmålet om varige

ervervsmessig uførhet er avklart og uføregraden er endelig

fastsatt.

2.1.4 Menerstatning

2.1.4.1 Hvis ulykkesskaden etterlater seg varig medisinsk invaliditet, fastsettes grunnerstatningen slik:

Gruppe Medisinsk invaliditet Erstatning:

0 0-14% 0,75 G*

1 15-24% 0,75 G

2 25-34% 1 G

3 35-44% 1,5 G

4 45-54% 2 G

5 55-64% 2,5 G

6 65-74% 3 G

7 75-84% 3,75 G

8 85-100% 4,5 G

9 Skade som er betydelig større enn

skade som gir grunnlag for invaliditetsgrad

på 100% 5,5 G

*Ved invaliditetsgrader under 14% utbetales en forholdsmessig del av grunnerstatningen.

Erstatning beregnes på grunnlag av forsikredes alder og G

på ulykkestidspunktet.

Menerstatningen beregnes slik i forhold til

grunnerstatningen:

1. Er forsikrede 45 eller 46 år, svarer erstatningen til

grunnerstatningen.

2. For hvert år forsikrede er over 46 år gjøres et fradrag

som utgjør 2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal

likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen.

3. For hvert år forsikrede er yngre enn 45 år forhøyes

erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.

Ved lavere invaliditetsgrad enn 14 % beregnes

forholdsmessig lavere erstatning.

2.1.4.2. Den medisinske invaliditet kan vurderes 1 år etter at

ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at

invaliditetsgraden kan forandre seg vesentlig, kan det kreves

at endelig oppgjør utstår.

Graden av medisinsk invaliditet som erstattes i henhold til

forsikringsvilkårene, fastsettes av spesialist/lege på grunnlag

av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21. april

1997. Den forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den

lege som selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke

oppfyller denne forpliktelse kan selskapet stoppe enhver

utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av

selskapet.

Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden

inntraff, betales menerstatning forutsatt at det må antas at

skaden ville ha medført livsvarig medisinsk invaliditet. Dør

den forsikrede innen 1 år etter ulykkesskaden inntraff,

betales ikke menerstatning.

Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon

eller annen behandling, og den forsikrede uten rimelig grunn

vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det

likevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas

hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan

antas å ville ha medført.

2.1.4.3 Invalitetsvurdering ved tidligere nedsatt

funksjonsevne. Tap eller skade på lem eller organ som var

fullstendig ubrukbart før ulykkeskaden inntraff, gir ikke rett

til erstatning. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller

ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når

invaliditetsgraden skal bestemmes.

2.1.4.4 Utbetaling av erstatning. Erstatningen forfaller til

betaling når den medisinske invaliditet er fastsatt av

medisinsk sakkyndig som selskapet og forsikrede

godkjenner.

Menerstatningskrav kan ikke overdras. Det kan kun

overføres ved arv dersom kravet er godkjent eller gjort

gjeldende ved søksmål, jf. skadeserstatningsloven paragraf

3-10.

2.1.5 Fremtidige merutgifter ved høye invaliditeter. Har

ulykkesskaden medført at forsikrede i henhold til punkt
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2.1.4 er blitt medisinsk invalid utbetales en erstatning for

merutgifter etter følgende skala:

Invaliditetsgrad i % Erstatning:

51 - 60 1G

61 - 70 2G

71 - 80 3G

81 - 90 4G

91 - 100 5G

Erstatningen beregnes etter Folketrygdens grunnbeløp (G)

på ulykkestidspunktet.

2.1.5.1 Utbetaling av erstatning. Erstatningen forfaller til

betaling når den medisinske invaliditet er fastsatt av

medisinsk sakkyndig som selskapet og forsikrede

godkjenner.

2.2. Erstatning for begravelseskostnader
Kostnader ved begravelse erstattes med 0,5 G. Erstatning

beregnes på grunnlag av G på dødsfallstidspunktet. Dette

gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har

krav på erstatning av forsørger.
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