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Hva omfatter forsikringen?  
Forsikringen har et forsikringsinnhold som følger overenskomsten i NHO Sjøfart. Trygghetsforsikringen består av dekning 
ved yrkessykdom, dekning ved yrkes- og fritidsulykke samt permanent tap av helse attest.  
 
Kortfattet beskrivelse av trygghetsforsikringens 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 

• Tap av helseattest 
 

  Hva dekker forsikringen ikke? 
Forsikringen dekker ikke: 

• Død som følge av sykdom som ikke er 
definert som yrkessykdom 

• Tap av helseattest for de som har kort 
fartstid eller er over 58 år. 

 
 

     

 
 
 

Tilleggsdekninger? 
Du bør vurdere disse tilleggs- 
dekningene: 

• Gruppelivsforsikring  

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

• Nedtrappinger, samordninger, krav til 
fartstid 

• Redusert utbetaling ved død for forsikrede 
uten forsørgeransvar 
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/


Trygghetsforsikring for sjømenn 

Dokument med informasjon om forsikringen (IPID) 
 

Gjeldende fra 01.01.2022 

   

Matrix Insurance AS 
Rådhusgaten 11, 0151 Oslo, Norge. Org.nr. 966 431 695. Tlf. 23 20 79 20. Epost: post@matrixinsurance.no 

 
 
 
 

 
 
 
 

Forsikringens innhold (Innholds-oppsettet er ikke komplett mht. sikkerhetsforskrifter, begrensinger og 
definisjoner. Vi henviser til polisetekst og vilkår for fullstendig forsikringsomfang.) 

• YRKESSKADEFORSIKRING 

Standard yrkesskadeforsikring inkl. forholdsmessig dekning av varig medisinsk invaliditet fra 1%, utvidet til 
7G ved mer enn 84% varig medisinsk invaliditet og med reduksjoner etter tariffavtalen. 
Tap av fremtidig erverv reduseres først ved 55 år, med 5% årlig reduksjon deretter. 
Ved død utbetales minimum 14G frem til 55 år, deretter reduseres erstatningen med 5% pr år. Ved død etter 
67 år er erstatningen på 1G. Erstatning til etterlatte utbetales til ektefelle/samboer, alternativt til avdødes 
barn under 21 år. 
 
Der lov om yrkesskadeforsikring gir en høyere erstatning enn ovennevnte har loven forrang. 

• FRITIDSULYKKESFORSIKRING 

Ved ulykker i fritid dekkes samme summer som ved yrkesulykker med følgende unntak: Barnetillegg ved død 
gir individuell erstatning på 3G som reduseres pr år iht. avtrappingstabell. For barn som har fylt 20 år (men 
ikke 21 år) utbetales 0,5G. 
 
For ikke-medlemmer av norsk folketrygd ytes samme erstatninger som de ville fått om de var medlemmer.  
 
Med eventuelle begrensinger fra tvingende lovgivningen gjøres fradrag for all erstatning som ytes under 
tariffestet gruppelivsforsikring. 

 

Trygghetsforsikringen gjelder i hele verden, dekker 24 timer i døgnet, dekker drukning, selvmord og skader 
som er inntruffet under innflytelse av narkotiske midler eller alkohol 
 

• TAP AV HELSEATTEST (valgfritt)   
 
Permanent tap av helseattest som følge av ulykke eller annen sykdom. Dekningen gjelder kun for personer 
som har minimum 4 års pensjonsgivende fartstid.  
 

Forsikringssum:  
Pensjonsgivende fartstid mellom 4 og 8 år: 6G.  
Pensjonsgivende fartstid over 8år: 8G. 

 
Alder til og med:      50 år: 100% 

51 år: 90% 
52 år: 85% 
53 år: 80% 
54 år: 75% 
55 år: 65% 
56 år: 50% 
57 år: 20% 
58 år: 0% 

 
 
 

 


