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Hva omfatter forsikringen?  
Forsikringen dekker varig tap av helseattest som medfører at den forsikrede ikke kan jobbe om bord på båter som frakter 
gods eller varer. 
 
Kortfattet beskrivelse av tap av helseattestforsikringen fremkommer under. Komplett beskrivelse av dekning og 
begrensninger/sikkerhetsforskrifter står beskrevet i forsikringsbevis og –vilkår. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hva dekker forsikringen? 
Forsikringen dekker: 

• Varig tap av helseattest 
 

  Hva dekker forsikringen ikke? 
Forsikringen dekker ikke: 

• Dødsfall 

• Tap av helseattest for de som er over 58 år 

• Unntakene på side 2* 
 

 
     

 
 
 

Tilleggsdekninger? 
Du bør vurdere disse tilleggs- 
dekningene: 

• Sykelønn 

• Ulykkesforsikringer 

• Uføreforsikringer 

• gruppelivsforsikring 

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

• Redusert fartstid 

• Unntakene som er spesifisert på side 2.* 
 

     

 
 
 
 
 

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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   * Hva dekkes ikke? 
 

• Svangerskap, svangerskapsavbrudd eller forløsning 
 

  •      Angst for opphold på eller reise til fartøyer 
 

  •      AIDS, HIV og Hepatitt B eller andre veneriske sykdommer og konsekvenser av disse. 
 

  •      Sykdom som er uten klare og objektive symptomer som lege kan iaktta og registrere. Udefinert sykdom    
dekkes ikke. 

 

  •      Misbruk eller sykdom som følge av alkohol, rusmidler (herunder narkotiske stoffer) eller medikamenter 
 

  •      Ulykkesskade som rammer den forsikrede under utførelse av forbrytelse eller forsøk på dette eller mens han 
er under innflytelse av narkotiske midler eller beruset – med mindre det godgjøres at det ikke er noen 

  Årsaks sammenheng mellom den forsikredes påvirkede tilstand og ulykkestilstanden. 

   

  •      Deltakelse i særlig farlige aktiviteter: Hasardiøs flyvning, hanggliding, fallskjermhopping, strikkhopping, 
ballongferd, off-pist kjøring, skihopp, dykking, fjellklatring, grotteklatring, kjøring /ridning eller trening i/for 
hastighetsløp samt kjøring av, eller passasjer på motorsykkel eller scooter (med unntak av moped) uten å bruke 
hjelm. 

   

  •      Krig, krigslignende handlinger, deltakelse i militære styrker, væpnet konflikt, opprør, alvorlige forstyrrelser av 
den offentlige orden. 

   

  •      Terroristaktivitet 

   

  •      Kjernefysisk reaksjon og radioaktivitet 

   

  •      Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet er selskapet uten ansvar jfr. FAL§ 13-8 

   

  •      Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets 
ansvar settes ned eller falle bort. 

   

  •      Dødsfall, uansett årsak. 


