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Hva omfatter forsikringen?  
Forsikringen omfatter dekning av et avtalt beløp pr uke som erstatning for tapt inntekt eller dekning av faste kostnader ved 
midlertidig sykemelding som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringen har en avtalt karenstid, en avtalt minimum 
sykemeldings prosent samt en avtalt maksimal utbetalingsperiode. Dette står beskrevet i forsikringsbeviset 
Det er forsikringstaker som vil få utbetalt erstatninger under avtalen, ikke den forsikrede.  
 
 

 
 
 
 

Hva dekker forsikringen? 
Forsikringen dekker: 

• Erstatning for lønn over 
6G som ikke dekkes via 
Nav ved midlertidig 
sykemelding 

• Faste, løpende 
driftskostnader når dette 
er avtalt og spesifisert i 
beviset 
 

  Hva dekker forsikringen ikke? 
Forsikringen dekker ikke: 

• Midlertidig sykemelding lavere enn avtalt 
sykemeldingsprosent (delvis sykemelding).   

• Erstatning for udokumenterte faste 
kostnader 

• Beløp høyere enn det som er avtalt 

 
 
 

Tilleggsdekninger? 
Du bør vurdere disse tilleggs- 
dekningene: 

• Utvidet 
erstatningsperiode. 

• Dekning ved delvis 
sykemelding   

• Erstatning ved varig 
uførhet 
 

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

• Forsett/uaktsom fremkalling av 
forsikringstilfelle 

• Avtalt karenstid 

• Avtalt minimum sykemeldingsprosent 

• Karenstid eller reservasjon for kjente 
tilstander 
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») 

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