
 

Komplett informasjon om produktet finnes tilgjengelig i vilkår og andre dokumenter 

Hvilken type forsikring er dette? 
Lovpålagt yrkeskadeforsikring  gir rett til utbetaling for yrkesskade eller yrkessykdom som konstateres i forsikringtiden  

 
 

 

 

Hva er forsikret? 

Yrkesskade og yrkessykdom i henhold til lov om 
yrkesskadeforsikring. Aktuelle tapsposter er  

✓ Lidt og fremtidig inntektstap 

✓ Medisinsk invaliditet 

✓ Påførte og fremtidige merutgifter  

✓ Dødsfallsertatning  

 
 

 

Hva er ikke forsikret? 

 Skader og sykdommer som ikke 
skyldes yrkesskade eller 
yrkessyskdom etter loven.  

 Reise til/fra arbeid, men kan tegnes 
som tilleggsdekning.   

 

     

 Delvis standardisert erstatningsutmåling, regulert i 

Forskrift om standardisert erstatning etter lov opm 

yrkesskadeforsikring, gitt i medhold av 

yrkesskadeforsikringsloven. Erstatningen kan 

avvike fra individuelt økonomisk tap.  

 
 

 

Er det noen begrensninger 
i  forsikringsdekningen? 

!    Dersom det er avtalt og angitt i 

forsikringsbeviset kan det foreligge 
samordning mellom ulike dekninger 
arbeidsgiver har tegnet for sine 
ansatte.  

 !     Erstatningen kan settes ned eller falle 

bort dersom forsikrede forsettlig eller 
grovt uaktsomt har medvirket til 
skaden 

              
 

 
   

 

 
   

 

 
 
 

 

Hvor er jeg dekket? 

✓ I arbeid på arbeidssstedet i arbeidstiden  

 
 

 

 

Hva er mine forpliktelser? 

Å gi Selskapet riktige og fullstendige opplysninger i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen og i 
forbindelse med skader. 

 

 
 

 

Når og hvordan betaler jeg? 

Betaling skjer iht fakturaspesifikasjonen. Faktura skal betales innen betalingsfristen, forsinkelsesrenter vil tillegges ved 

forsinket betaling. 

 

Lovpålagt yrkesskadeforsikring  
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet  

Protector Forsikring ASA 



 

 

Når starter og slutter forsikringsdekningen å løpe? 

Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt som er nevnt i den enkelte avtale. Er det avtalt en dato, starter forsikringen kl 

00.00 den dagen.  under forutsetning av at premien blir betalt innen den fastsatte frist. I motsatt fall trer forsikringen i 

kraft når premien betales. 

Forsikringsavtalene gjelder i et år av gangen hvis ikke annet er avtalt, og fornyes  automatisk hvis den ikke sies opp.  

 
 

 

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Forsikringen kan sies opp ved forsikringstidens utløp, jf FAL §3-4. I løpet av forsikringstiden kan forsikringen sies opp 
med en måneds varsel hvis forsikringsbehovet faller bort, ved andre særlig grunner, eller for flytting til annet 
forsikringsforetak, jf FAL §3-6.  



 
 

 

Hvordan avslutter jeg avtalen? 

Gjennom skriftlig henvendelse til Selskapet 

 


