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Hva omfatter forsikringen?  
Forsikringen har et forsikringsinnhold som følger overenskomsten i Norges Fiskarlag. Pakkeforsikringen består av dekning 
ved yrkessykdom, dekning ved yrkes- og fritidsulykke samt gruppelivsforsikring, forlishyre, dødsfallshyre, dekning av 
personlige effekter og hjemsendelseskostnader  
Kortfattet beskrivelse av pakkeforsikringens innhold følger på side 2. Komplett beskrivelse av dekning og 
begrensninger/sikkerhetsforskrifter står beskrevet i forsikringsbevis og –vilkår. 
 
 

 
 
 
 

Hva dekker forsikringen? 
Forsikringen dekker: 

• Påførte utgifter 

• Fremtidige utgifter 

• Tapt inntekt 

• Ervervserstatning 

• Menerstatning 

• Dødsfall 

• Forlishyre og 
dødsfallshyre 

• Sykehyre (valgfritt) 

• Private eiendeler 
 

  Hva dekker forsikringen ikke? 
Forsikringen dekker ikke: 

• Tap av helseattest 

• Tap av inntekt/lott ut over begrensningene i 
overenskomsten 

• Dekning av utgifter til hjemtransport over kr. 
2.000,- fra havn ved egen sykdom. 

• Tap av effekter som ikke er tilstrekkelig 
sikret/innelåst 

 
 

     

 
 
 

Tilleggsdekninger? 
Du bør vurdere disse tilleggs- 
dekningene: 

• Sykelønnsforsikring  

  Er det noen begrensninger i dekningen? 
Forsikringen kan ha begrensninger som følge av: 

• Nedtrappinger, samordninger 

• Lav utbetaling i kort periode ved sykehyre 
selv om dette er valgt som tilleggsdekning 
Dette er spesifisert i bevis/vilkår. 

     

 
 
 
 
 

Hvor gjelder forsikringen? 
Forsikringen gjelder i hele verden, 
i hele døgnet. 

  Hvilke forpliktelser har jeg? 
Du plikter å gi korrekt informasjon om din bedrift til 
Matrix ved tegning av forsikring. Skjer det store 
endringer plikter du å informere Matrix. Skader som 
inntreffer skal uten ugrunnet opphold meldes fra om 
til Matrix. 

     

 
 
 
 

Når og hvordan betaler jeg? 
Kontonummer, KID-nummer og 
betalingsfrist fremkommer i 
betalingsvarselet som du mottar 
sammen med forsikringsavtalen 

  Når starter og slutter forsikringen? 
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er 
vedtatt av parter eller fra en senere avtalt dato kl. 
00:00 og gjelder til kl. 24:00 siste dato i 
avtaleperioden, tilsvarende gjelder for fornyelser. 

     

 
 
 

Oppsigelse av forsikringen? 
Du kan si opp forsikringen med 1 
måneds varsel, ved flytting av 
forsikring eller ved andre særlige 
grunner, jf. FAL § 3-6. 1. ledd.  eller 
dersom forsikringsbehovet 
bortfaller. 

 

 

* Ytterligere informasjon 
For fullstendig informasjon om hva og hvor 
forsikringen dekker/ikke dekker, samt hvilke 
begrensinger som gjelder henvises det til 
forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Vilkår finner du på 
https://matrixinsurance.no/dokumentarkiv/ 
 

 
Forsikringsselskap: 
LY Forsikring ASA       («LY») 
QBE Europe SA/NV      («QBE») 

 Representant for forsikringsselskapene:     
Matrix Insurance AS («Matrix») 

 
 
                 QBE er forsikringsgiver på yrkesskadeforsikringen. Resten er dekket gjennom LY Forsikring ASA. 

https://matrixinsurance.no/dokumentarkiv/
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Forsikringens innhold (Innholds-oppsettet er ikke komplett mht. sikkerhetsforskrifter, begrensinger og 
definisjoner. Vi henviser til polisetekst og vilkår for fullstendig forsikringsomfang.) 
 

YRKESSKADEFORSIKRING 
 Standard yrkesskadeforsikring med utvidet mén erstatning til 18G, nedtrappet fra 62 år, samt 
samordnet med gruppeliv så etterlatte er sikret minimumsbeløpene i avtalen.  
 
FRITIDSULYKKESFORSIKRING 
Forsikringen gjelder til utgangen av det år den forsikrede fyller 70 år.  
Ved dødsulykke i fritid gis erstatning på 14G inkl. Gruppeliv – nedtrappes fra 60 år. 
  
Ved varig medisinsk invaliditet på 100% gis erstatning på 18G. Ved lavere invaliditetsgrad ytes erstatning 
forholdsmessig, men minimum varig invaliditetsgrad må være 15%.  
 
GRUPPELIVSFORSIKRING 
Erstatning ytes med 9G uavhengig av dødsfallsårsak, og som inntreffer innen utgangen av det år 
forsikrede fyller 67 år eller mottar hel alderspensjon.  
 
Samordnes med yrkesskade og fritidsulykke og nedtrappes med ½ G pr år etter fylte 60 år. 
 
Informasjon om mulighet for å etablere individuell fortsettelsesforsikring skal utleveres ved 
arbeidsforholdets opphør. 

  
 

FORLISHYRE  
Inntil 3/10 G.  
 
DØDSFALLSHYRE  
Til ektefelle/samboer eller barn under 18 år, 3/10 G.  

 
PRIVATE EIENDELER  
Effekterstatning inntil 1/2 G (båter i innenriksfart) eller 2/3 G (båter i utenriksfart) etter 
Skipsarbeiderloven.  
 
HJEMSENDELSESOMKOSTNINGER  
Ved avmønstring som følge av sykdom erstattes reiseutgifter med inntil kr. 2000,-  

 
SYKEHYRE (Valgfri tilleggsdekning)  
Ved sykdom som medfører tap av lott og hyre utover det som ytes i sykepenger blir forskjellen 
utbetalt, dog maksimert til kr. 6.300,- pr måned i maksimalt 3 måneder. Dekningen gjelder ikke ved 
sykdom som skyldes yrkessykdom da dette dekkes via yrkesskadeforsikringen. 

  

 


