
Frivillig Yrkesinvaliditet - Vilkår BBPTL406

Vilkår av 01.12.2015. Avløser vilkår av 01.12.2011.

1. Hvem dekningen omfatter

Dekningen omfatter samtlige arbeidstakere hos

forsikringstakeren. Innehaver/e av selvstendig

næringsvirksomhet er omfattet av dekningen dersom det er

angitt i forsikringsbeviset.

2. Hvor dekningen gjelder

Dekningen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden jf.

§ 10 i lov om yrkesskadeforsikring 16. juni. 1989,

yrkesskadeforsikringsloven.

3. Hva dekningen omfatter

Dekningen omfatter rett til menerstatning ved yrkesskade

og yrkessykdom som blir konstatert i forsikringstiden og

som medfører en varig medisinsk invaliditetsgrad (men) til

og med 14,99 %. Med yrkesskade menes legemsskade

forårsaket av arbeidsulykke som går inn under lov om

folketrygd 28. februar 1997, folketrygdloven, § 13-3. Med

yrkessykdom menes skade og sykdom som i medhold av

folketrygdsloven § 13-4, likestilles med yrkesskade.

Begrepet konstatert skal forstås på samme måte som i lov

om yrkesskadeforsikring § 5.

4. Skadeoppgjør - erstatningsutmåling

Grunnlaget for beregning av menerstatning er den

medisinske invaliditetsgraden fastsatt i samsvar med

Forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21. april

1997. Den medisinske invaliditetsgrad vurderes tidligst ett år

etter at ulykkesskaden inntraff.

Erstatningsberegningen skjer etter forsikredes alder og

Folketrygdens grunnbeløp (G) på ulykkestidspunktet.

Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre

seg, kan det kreves at det endelige oppgjør utstår.

Ved en invaliditetsgrad på 14,99 % utgjør grunnerstatningen

0,75G. Ved lavere invaliditetsgrad beregnes tilsvarende

prosentvis lavere erstatning. Menerstatningen beregnes slik i

forhold til grunnerstatning:

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 under 45 år forhøyes

erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.

Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne.

Tap eller skade på lem eller organ som var fullstendig

ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til

erstatning. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller

ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når

invaliditetsgraden skal bestemmes.

5. Utbetaling av erstatningen

Erstatningen forfaller til betaling når den medisinske

invaliditet er fastsatt av medisinsk sakkyndig som selskapet

og forsikrede godkjenner.

Erstatningskrav etter denne dekningen kan ikke overdras.

Det kan kun overføres ved arv dersom kravet er godkjent

eller gjort gjeldende ved søksmål, jf. lov om

skadeserstatning 13. juni 1969, skadeerstatningsloven, §

3-10.
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6. Renter av erstatningen

Selskapet skal svare renter av erstatningen når det er gått 2

måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til

selskapet, jf. lov om forsikringsavtaler 16. juni 1989, FAL, §

18-4.

7. Andre bestemmelser

7.1. Melding om forsikringstilfellet
Den som har rett til erstatning, mister retten dersom kravet

ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettige

fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL §

18-5. Avslår selskapet krav om erstatning helt eller delvis,

mister vedkommende retten til erstatning hvis ikke sak er

anlagt eller nemndbehandling krevd innen 6 måneder etter

at han eller hun fikk skriftlig melding om avslaget.

Meldingen må angi fristens lengde, hvordan den avbrytes og

følgen av at den oversittes, jf. FAL § 18-5.

7.2. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør
Den som fremsetter krav mot selskapet, skal gi selskapet de

opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham

eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling

til kravet, jf. FAL § 18-1.

7.3. Regress
Kan arbeidstakeren forlange at tredjemann erstatter

skaden, inntrer selskapet i arbeidstakerens rett mot

tredjemann ved utbetaling av erstatning, jf. skl § 3-7 nr 3.

Skadelidte og forsikringstakeren har plikt til å gi selskapet

alle opplysninger som er tilgjengelige for dem og som er av

betydning for gjennomføringen av selskapets regress.
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