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Om denne brosjyren
Din arbeidsgiver har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan
du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg
hvis det inntreffer en skade.
Forsikringene er i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalens § 10 og § 11. De ansatte er også forsikret ved ulykkesskader i
fritiden.
• Gruppelivsforsikring
gir erstatning til etterlatte, hvis du dør.
• Yrkesskadeforsikring
gir erstatning ved økonomisk tap som følge av en arbeidsulykke
eller yrkessykdom.
• Ulykkesforsikring i fritid
gir erstatning ved varig ervervsmessig uførhet, varig medisinsk
invaliditet og død som følge av en ulykkesskade i fritiden.
Gjelder ikke i selvstendig-, eller annen næringsvirksomhet.
• Reiseforsikring på godkjente tjenestereiser
gir erstatning hvis du blir syk, utsettes for ulykke eller blir frastjålet
reisegods når du er på tjenestereise.
For fullstendig informasjon om forsikringsdekningene vises til aktuelle
forsikringsvilkår som kan bestilles hos personalavdelingen, eller fra:
severin@forsikring-hjelp.no eller gro@forsikring-hjelp.no
I forbindelse med dødsfall eller uførhet er det også viktig å kontakte den
aktuelle pensjonsordning og NAV, med tanke på spørsmål om eventuell etterlattepensjon, barnepensjon, uførepensjon med videre. Verge utnevnes av fylket.
Ved behov, ta direkte kontakt med Severin Myklebust. Du finner aktuelle
telefonnumre og e-postadresser på side 12 i denne brosjyren.
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Når meldes du inn og ut av
forsikringsordningene?
• Nye arbeidstakere er med i ordningen fra ansettelsesdato.
• Arbeidstakere som slutter eller går over på alderspensjon trer
automatisk ut av ordningen ved fratredelsen.
• Uførepensjonister er omfattet av gruppelivsforsikringene til han/hun
når aldersgrensen for stillingen de hadde. Likeså er ansatte med
omsorgspermisjon medforsikret i gruppelivsavtalen.
Forsikringspremien
Alle premier betales i sin helhet av arbeidsgiver. Men fritidsforsikringen er
vanligvis en «spleiseavtale» mellom ansatt og arbeidsgiver. Se lønnsslipp.
Forsikringssum
I henhold til den til enhver tid gjeldende tariffavtale/Lov om yrkesskadeforsikring.
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Definisjoner
Barn
Med barn menes forsikredes egne barn eller adoptivbarn. Aldersbegrensning
er definert i Hovedtariffavtalen eller lov om yrkesskadeforsikring.
Ektefelle
Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap
med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for
eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om
avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.
Samboer
Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de
to siste år. Dette gjelder ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet
inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.
Partnerskap
Som partnere forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap
registrere.
Ervervsuførhet
Med ervervsuførhet menes at du blir arbeidsufør og helt eller delvis mister
evnen til inntektsgivende arbeid.
Medisinsk invaliditet
Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art, for
eksempel tap av fingre, syn eller andre kroppsdeler. Skaden trenger nødvendigvis ikke å påvirke din arbeidsevne.
Folketrygdens grunnbeløp (G)
Et sentralt begrep i forsikringsordningen er folketrygdens grunnbeløp (G).
Grunnbeløpet er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeksen og reallønnsutviklingen.
Regulering av G skjer normalt 1. mai hvert år, og vedtas av Stortinget.
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Gruppelivsforsikring
Hvem forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for alle ansatte i henhold til tariffavtale. Dette gjelder også
for ansatte over 67 år.
Forsikringen gjelder også for
• arbeidstakere som mottar attførings- /uførepensjon
• arbeidstakere i permisjon inntil 12 måneder, forutsatt at de
ikke er midlertidig ansatt hos annen arbeidsgiver
• arbeidstakere med omsorgspermisjon
• vernepliktige
• lærlinger med lærekontrakt
• politikere innmeldt i Pensjonsordning for Folkevalgte
Hva forsikringen omfatter
Forsikringen gir en engangserstatning til etterlatte når en ansatt dør.
Den gjelder hele døgnet og erstatning utbetales uavhengig av dødsårsak.
Hvor mye utbetales?
• Forsikringssummen vil fram til fylte 50 år være 10 G
(G = folketrygdens grunnbeløp).
• Fra fylte 51 år reduseres forsikringssummen med 0,5 G per år.
• Fra fylte 60 år og frem til opphør er forsikringssummen 5 G.
• For lærlinger skal forsikringssummen utgjøre halvparten av
forsikringssummen for ordinære ansatte.
Hvem utbetales forsikringen/erstatningen til
Retten til forsikringssummen er fastsatt i Hovedtariffavtalens §10 og er som
følger i ugjenkallelig rekkefølge:
• Avdødes ektefelle eller registrert partner
• Samboer
• Barn under 25 år (barn skal alltid minimum ha 40 % av erstatningen)
• Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde
Dersom det ikke er etterlatte som nevnt over, utbetales 2 G til dødsboet.
For mer utfyllende informasjon om gruppelivsforsikringen og individuell
fortsettelsesforsikring, se www.klp.no eller kontakt Severin Myklebust.
Forsikringsbevis kan du også få hos personalavdelingen.
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Yrkesskadeforsikring
Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for samtlige ansatte som har arbeidsavtale eller arbeidskontrakt – og folkevalgte/ombudsmenn med politiske verv – under tjeneste
for arbeidsgiver. Denne avtalen gjelder også til og fra arbeid.
Når kan yrkesskadeforsikringen gi utbetaling?
• Skaden må skyldes en yrkesulykke, alternativt en yrkessykdom
godkjent av NAV.
• Skaden eller sykdommen må ha oppstått i arbeidstiden, under
utførelse av arbeid på arbeidsstedet.
Skader som skyldes slitasje, belastning over tid, gikt og lignende er ikke å
regne som yrkesskade eller yrkessykdom.
• Skaden må ha ført til et økonomisk tap ut over det den ansatte får
dekket gjennom NAV sin yrkesskadeordning og eventuelle pensjonsordninger.
Et av formålene med forsikringen er at arbeidstakeren ikke skal oppleve noen
økonomiske konsekvenser som følge av en arbeidsrelatert skade eller sykdom.
• Dersom du blir ervervsmessig ufør, vil forsikringen kunne gi rett til en
engangserstatning. Ervervsmessig uførhet betyr at man i større eller
mindre grad har en redusert evne til å opparbeide inntekt i et hvilket
som helst yrke.
Utbetaling av engangserstatning under yrkesskadeforsikringen berører ikke
eventuelle pensjonsrettigheter du måtte ha. Vurdering av pensjonsrettigheter
foretas uavhengig av yrkesskadesaken.
• Dersom man har hatt medisinske behandlingsutgifter som ikke kan
dekkes av NAV/HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), kan man kreve
utgiftene dekket over yrkesskadeforsikringen.
• I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk
tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig skade som fører
til varig medisinsk invaliditet. Dette kalles menerstatning. Formålet med
menerstatningen er å kompensere for redusert livskvalitet.

7

Dersom du har forbigående smerter, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke
få erstatning. En skade som blir tilnærmet bra i løpet av to års tid, anses som
forbigående. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».
Når og til hvem bør en hendelse meldes?
Både skader og yrkesrelaterte sykdommer meldes til NAV – arbeidsgiver har
en plikt til å gjøre dette. Under NAV sin yrkesskadeordning dekkes de fleste
former for nødvendig medisinsk behandling ved yrkesskade og yrkessykdom.
Kun ved yrkesskade der det er oppstått et økonomisk tap som følge av ulykke,
bør skaden også meldes til forsikringsselskapet. Behandlingsutgifter som kan
dekkes hos NAV, blir ikke dekket over yrkesskadeforsikringen.
En skade som følge av en ulykkeshendelse i arbeid (yrkesskade), meldes til
KLP Skadeforsikring dersom den har medført:
• behandlingsutgifter som NAV/HELFO har avslått å dekke
• betydelige varige medisinske følger
• inntektstap
Tilsvarende gjelder ved yrkessykdom godkjent hos NAV.
Dersom skaden er registrert hos arbeidsgiver eller hos NAV, er det ikke nødvendig å melde skaden til forsikringsselskapet. Det vil være tilstrekkelig å vise
til hendelsen slik den er registrert hos arbeidsgiver eller NAV, hvis man på et
senere tidspunkt ønsker å komme tilbake til saken for vurdering av eventuelt
erstatningskrav. Det er ikke nødvendig å registrere skaden hos forsikringsselskapet «for sikkerhets skyld».
I henhold til gjeldende hovedtariffavtale kan utbetales:
• Erstatning ved ervervsmessig arbeidsuførhet, avhengig av uføregrad
– inntil 15 G
• Menerstatning ved medisinsk invaliditet, avhengig av invaliditetsgrad
– inntil 3 G
• Dødsfallserstatning, avhengig av forsørgerbyrde – inntil 15 G
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Fritidsulykkesforsikring
Hvem forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for arbeidstakere som er ansatt i et fast forpliktende
arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid på skadetidspunktet.
Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter ulykkesskader som har oppstått i fritiden, utenom
arbeidstid og på reise mellom hjem og arbeidssted. For at en skade skal gi
rett til erstatning, må den være godkjent av Nav og forsikringsselskapet som
ulykkesskade etter Rikstrygdeverkets bestemmelser.
Å melde en ulykkesskade oppstått i fritiden
En ulykkesskade i fritiden meldes forsikringsselskapet først når den har:
• medført utgifter til medisinsk behandling som ikke kan dekkes andre
steder eller har gitt varige og betydelige medisinske skader.
• Dersom du blir varig ervervsmessig ufør som følge av ulykkesskaden,
vil forsikringen kunne gi rett til en engangserstatning for dette.
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk
tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig skade som fører
til varig medisinsk invaliditet. Dette kalles menerstatning. Formålet med
menerstatningen er å kompensere for redusert livskvalitet.
Dersom du har forbigående smerter, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke
få erstatning. En skade som blir tilnærmet bra i løpet av to års tid anses som
forbigående. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».
Unntak
Ulykkesskade som inntreffer under utøvelse av fritidsaktiviteter og sport er dekket, med unntak av aktiviteter som innebærer særlig risiko for skade. Unntatte
aktiviteter er for eksempel utøvelse av kampsporter, ekstremsport og dykking.
Retten til forsikringssummen er fastsatt i Hovedtariffavtalens § 10 og er
som følger i ugjenkallelig rekkefølge:
• Avdødes ektefelle eller registrert partner
• Samboer
• Barn under 25 år (barn skal alltid minimum ha 40 % av erstatningen)
• Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde
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Tjenestereiseforsikring
Hvem forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder ansatte og folkevalgte/ombudsmenn på tjenestereise for
kommunen. Kan utvides til også å inkludere skolebarn og andre grupper, se
forsikringsbeviset.
På tjenestereise bør man ha med reiseforsikringskort, dette fås ved henvendelse til personaladministrasjonen. Det er ikke nødvendig å ta med reiseforsikringskortet på reiser innenfor Norden.
Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter reiseskader som inntreffer på reiser foretatt i regi av kommunen. Den gjelder i hele verden på enkeltreiser med varighet inntil 45 dager.
Dersom reiser går til områder der risikoen for ulykker/sykdommer er stor,
skal melding gis til forsikringsselskapet før reisen.

Nyttig informasjon ved skade/sykdom i utlandet:
• Sørg for å få kvitteringer for alle utlegg.
• Dersom sykehus eller lege krever garanti for at utgiftene
betales av forsikringsselskapet, kan de ringe oss for å få dette
bekreftet. Telefonumre står på side 12 i denne brosjyren og på
reiseforsikringskortet. På dette kortet finner du også avtalenummer (policy no).
• Kontakt KLP eller SOS International ved sykehusinnleggelse,
behov for hjemtransport, ledsagelse eller tilkallelse ved
sykdom/ulykke.
Ved skade/tyveri av gjenstander:
• Tyveri eller ran må straks meldes til lokalt politi, og vi ber deg
sørge for skriftlig bekreftelse.
• Ved skade på eller ved bortkommet bagasje, må dette meldes til
vedkommende fly-/transportselskap.
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Hvor mye utbetales
Ved skade som inntreffer på reiser dekker forsikringen:
Forsikringssum
Avbestilling

Inntil 40 000 kr

Reisegods

Inntil 30 000 kr

Reiseansvar

Inntil 6 000 000 kr

Reisesyke

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallelse

Inntil 80 000 kr

Arbeidsgivers effekter

Inntil 15 000 kr

Det trekkes ingen egenandel ved skade.
Hvem utbetales forsikringen/erstatningen til
• Forsikringen utbetales til skadelidte, dog med unntak av skade på
reisegods som tilhører arbeidsgiver.
• Ved dødsfall skjer utbetaling til ektefelle/samboer, subsidiært arvinger
etter lov eller testament.
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Når skade inntreffer
Ved alvorlige hendelser skal KLP Skadeforsikrings
oppgjørsavdeling kontaktes:
I kontortiden:
Telefon: 22 03 20 00
Alarmtelefon: (utenfor kontortid)
Telefon: 22 08 02 15
Ved skader på reise i utlandet, kontakt SOS International, København
Døgnåpen telefon: 45 70 10 50 50
E-post: sos@sos.dk
Ta gjerne først kontakt med Severin Myklebust eller Gro Lise Rise for hjelp:
Døgnet rundt telefon: 70 01 09 52
971 42 935
974 87 094
		
Eller e-post: severin@forsikring-hjelp.no
		
gro@forsikring-hjelp.no
Skjemaer for å melde skade til forsikringsselskapet får du fra kundeansvarlige, eller på internett: www.klp.no/forsikringer - Meld Skade
Utfylt skademelding kan sendes etter samtale med kundeansvarlige:
KLP Skadeforsikring AS
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo
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Hovedkontor
Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Tlf.: 22 03 20 00
Faks: 22 03 39 41

Bl. nr. F-193, februar 2014. Med forbehold om trykkfeil og endringer.

KLP Skadeforsikring AS
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
E-post: servicesalg@klp.no
klp.no/forsikringer

Dette er KLP Skadeforsikring KLP Skadeforsikring AS har eksistert som et heleid datterselskap
av konsernet KLP siden 1993. Vi er markedsleder og totalleverandør av skadeforsikringer til
offentlig sektor. I tillegg forsikrer vi et stigende antall virksomheter og bedrifter tilknyttet offentlig
sektor, blant annet helseforetak og -institusjoner, vekst- og attføringsbedrifter samt skoler.
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