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 Yrkesskadeforsikring 

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet  

Selskap: Frende Skadeforsikring AS                                                      Sist oppdatert: 19.04.2022 

 

Her er en forenklet oppsummering av forsikringen. For å se alle dekninger, begrensninger og unntak, se 
forsikringsbevis og vilkår. 

Hvilken forsikring er dette? 
Forsikringen omfatter en lovpålagt yrkesskadeforsikring som arbeidsgiver plikter å ha for sine ansatte. 
Forsikringen gir rett til erstatning for den ansatte eller ansattes etterlatte ved en yrkesulykke eller yrkessykdom 
som fører til varig medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet eller dødsfall. Det er mulig å utvide forsikringen til 
å omfatte ulykke eller sykdom i de ansattes fritid. 
 
Yrkesskadeforsikringen er frivillig for selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak. 
 

 
 

 

Hvor gjelder forsikringen? 
Den lovpålagte forsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Fritidsdekningene 
gjelder ulykker og sykdommer som skjer på fritiden din. 

 

 
 

 

 
  

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 
Du må sjekke at opplysningene i forsikringsbeviset stemmer. Ser du noe som er feil? Gi oss beskjed 
med en gang. 
 
Du må også sjekke sikkerhetsforskriftene i vilkårene. Disse beskriver hva du selv skal gjøre for å 
begrense eller forebygge skade. 
 
Hvis du får en skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder forpliktelsene 
dine, kan erstatningen bli lavere eller falle helt bort. 

  

 

Hva dekker forsikringen? 
 

 Påførte utgifter 
 Fremtidige utgifter 
 Påført inntektstap 
 Fremtidig inntektstap 
 Medisinsk invaliditet 
 Erstatning ved dødsfall 
 Begravelseskostnader 

 
Tilleggsdekninger: 
 
+ Reise til og fra arbeid 
+ Yrkesinvaliditet under 15 % 
+ Yrkesinvaliditet utvidet sum 
+ Yrkesdødsfall utvidet sum 
+ Offshore ulykke utvidet sum 
+ Fritidsulykke ved død, medisinsk 

invaliditet og/eller arbeidsuførhet                      

 

 
 
 
 

 Hva dekker forsikringen ikke? 
 

 Sykdommer som ikke er definert som 
yrkessykdommer i lov om Folketrygd 

 

 

Er det noen begrensninger i forsikringen? 
 

 Skade ved forsett eller grov uaktsomhet 
 Forsikringssummen varierer med alder 

og dekning 
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Når og hvordan betaler jeg? 
Forsikringen må betales innen fristen. Du kan velge å betale med avtalegiro, e-faktura eller faktura. 

  

 

Når starter og slutter forsikringen? 
Forsikringen starter når du aksepterer tilbudet fra oss, eller fra annet avtalt tidspunkt. 
Hvis du flytter fra et annet selskap, må du huske at du kan ha oppsigelsestid.  
Forsikringen gjelder for ett år av gangen og blir automatisk fornyet ved hovedforfall.  
Du kan avslutte forsikringen når som helst med 30 dagers oppsigelsestid fra vi mottar oppsigelsen. 

  

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 
Kontakt oss på telefon eller e-post.  

 

https://www.frende.no/

