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Generelt 

Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund. 

For den enkelte ansatte dekker denne forsikringsordningen yrkesskade, 

yrkessykdom, annen ulykkesskade (i fritiden) og tap av helseattest som 

konstateres i det tidsrom forsikringen er i kraft for den enkelte arbeidstaker. 

Skader må meldes snarest og senest innen ett år etter at den 

ansatte/erstatningsberettigede har fått kunnskap om de forhold som 

begrunner kravet. Dette gjelder også selv om 

yrkessykdom konstateres etter at arbeidsforholdet er avsluttet. 

Hvem omfattes av dekningen 

Alle ansatte som er medlemmer i Trygghetsforsikringen hos Norges 

Rederiforbund. 

Trygghetsforsikringen omfatter følgende dekninger: 

 

▪ Tap av helseattest - lisensforsikring 

 

▪ Yrkesskadeforsikring 

 

▪ Fritidsulykkesforsikring Trygghetsforsikringen 

Gjelder i hele verden. 

 

 

Trygghetsforsikring 
Norges 
Rederiforbund 

 

 

 
 

 
 

 

 
Folketrygdens grunnbeløp, G 

Forsikringssummene (erstatningene) er basert på grunnbeløpet i 

Folketrygden – G. Grunnbeløpet justeres hvert år i henhold til 

gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge. På 

 www.nav.no. finner du oppdatert G. 

mailto:WTW.medlem.NR@willistowerswatson.com
http://www.nav.no/
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Tap av helseattest - 
lisensforsikring 
Trygghetsforsikringen dekker tap av helseattest. Forsikringsdekningen er noe 

ulike for de to gruppene av ansatte: Sjøansatte og Offshoreansatte. 

Forsikringen dekker permanent tap av helseattest som følge av 

erstatningsmessig ulykke eller sykdom som medfører at den ansatte ikke 

lenger kan tjenestegjøre ombord. Dette gjelder også dersom den ansatte 

likevel kan ta arbeid på land. 

I de tilfeller det utbetales erstatning under yrkesskadeforsikringen eller 

fritidsulykkesforsikringen for samme ulykke/sykdom reduseres 

erstatningen under lisensforsikringen.  Dersom lisenserstatning blir 

utbetalt først blir denne å betrakte som en a kontoutbetaling som 

kommer til fradrag i det endelige erstatningsoppgjør under 

yrkesskadeforsikringen eller fritidsulykkesforsikringen. 

Erstatning for tap av helseattest kommer kun til utbetaling én gang. 

 

Skadebehandling 
Ved melding om tap av Lisens vil skadeavdelingen innhente medisinsk 

dokumentasjon fra lege. Det er derfor viktig at fullmakten som er vedlagt 

skademeldingsskjemaet påføres sjø- eller offshorelege, samt fastlege. 

Forventet saksbehandlingstid er to måneder. 

Sjøansatte 
Den ansatte må ha minst 4 års tjenestetid for å være berettiget erstatning. 

 

Dekning Beskrivelse Forsikringssum 

Tap av 
helseattest for 
sjøansatte 

Permanent tap av 
helseattest som medfører at 
den ansatte ikke lenger kan 
tjenestegjøre om bord. 

Krav til minst 4 års 
tjenestetid for å være dekket. 

Forsikringen opphører ved fylte 

58 år. 

Forsikringssum etter 4 års 
tjenestetid: 
6 G 

Forsikringssum etter 8 års 
tjenestetid: 
8 G 

Fra og med fylte 51 år 
reduseres erstatningen 
gradvis, og opphører ved 58 
år * 

 

*se tabell i forsikringsbeviset 

 

Offshoreansatte 

Dekning Beskrivelse Forsikringssum 

Tap av 
helseattest for 
offshoreansatte 

Permanent tap av 
helseattest som medfører at 
den ansatte ikke lenger kan 
tjenestegjøre om bord. 

Forsikringen opphører ved 
gjeldende pensjonsalder 
- 62 år. 

Forsikringssum: 10 G 

Fra og med fylte 57 år 
reduseres erstatningen med 
5% per år og opphører ved 62 
år. 
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Yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring 

Forsikringen omfatter dekninger ved varig arbeidsuførhet, medisinsk 

invaliditet og død. I tillegg dekkes behandlingsutgifter og inntektstap frem til 

varighet konstateres. Forsikringen dekker skader som følge av ulykke i arbeid 

eller fritid, og godkjente yrkessykdommer. 

 
 

Dekning Hva kan den ansatte motta erstatning for 

Påførte merutgifter Behandlingsutgifter og andre påførte merutgifter som 
følge av ulykke eller yrkessykdom dekkes 
av forsikringen. Behandling må foretas innen det 
offentlige helsevesen, og må dokumenteres med 
originale kvitteringer. 

Dersom skaden medfører varig invaliditet eller uførhet, vil 
også fremtidige merutgifter kunne erstattes. 

Varig medisinsk 
invaliditet 

Engangserstatning dersom ulykke eller yrkessykdom har 
medført varig medisinsk invaliditet. 

Medisinsk invaliditet vil si nedsatt funksjonsevne. Dette kan 
for eksempel være tap av syn, hørsel, fingre etc., lammelser, 
epilepsi, psykiske lidelser osv. 

Varig Arbeidsuførhet Engangserstatning ved varig tap av arbeidsinntekt 
– uførhet – som følge av ulykke eller yrkessykdom. Uførheten 
må anses som varig, normalt når NAV innvilger varig 
uføretrygd. 

Inntektstap frem til varighet er fastsatt erstattes også. 
Dersom sykepenger ikke tilsvarer tidligere inntekt, eller om 
du mottar arbeidsavklaringspenger, kan du ha rett på 
erstatning for å dekke differansen. 

 

Dekning Erstatninger til etterlatte ved dødsfall 

Erstatninger ved 
dødsfall 

Ved dødsfall som skyldes ulykke eller yrkessykdom vil 
erstatninger utbetales til etterlatte 

▪ Begravelsesutgifter erstattes med en fast sum 

▪ Ektefelletillegg – dersom den ansatte etterlater seg 

ektefelle eller samboer utbetales erstatning til 

ektefelle/ samboer. 

Alternativt utbetales dette til barn under 21 år. 

▪ Barnetillegg utbetales til ansattes barn under 21 

år 

Forsikringssummer avhenger av flere elementer: grad av invaliditet/ uførhet, 

ansattes alder, lønn og barnets alder (barnetillegg). Detaljer rundt 

forsikringssummer fremkommer i forsikringsbeviset og i vilkårene. 
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Yrkesskadeforsikring (i tjeneste) Trygghetsforsikring (i fritiden/tjenesten) 

Ved yrkesskade utbetales den erstatningen som er høyest, enten yrkess- 
kadeforsikring eller trygghetsforsikring 

Varig arbeidsuførhet 
Grunnerstatning 22-30 G 

Varig arbeidsuførhet 
Grunnerstatning 22-30 G 

Erstatning til ektefelle/samboer ved tap av forsørger 
Inntil 15 G 

Erstatning til ektefelle/samboer ved tap av forsørger 
Inntil 14 G 

Erstatning til barn ved tap av forsørger 
Inntil 6,5 G 
Eneforsørger får dobbel erstatning 

Erstatning til barn ved tap av forsørger 
Maks 3 G 

Begravelsesutgifter 
0,5 G 

Begravelsesutgifter 
0,5 G 

Medisinsk invaliditet 
Grunnerstatning 0,75-5,5 G 

Medisinsk invaliditet 
Grunnerstatning 0,33-7 G 

Fremtidige merutgifter 
Inntil 21 x årlige utgifter 

Fremtidige merutgifter 
Inntil 15 x påregnelige årlige merutgifter 

Etteroppgjør 
Vesentlig endring av invaliditetsgrad innen 5 år 

 

Tapt inntekt 
Fra skadetidspunkt til oppgjørstidspunkt 

Tapt inntekt 
Fra skadetidspunkt til oppgjørstidspunkt 

Påførte merutgifter 
Rimelige og nødvendige utgifter 

Påførte merutgifter 
Rimelige og nødvendige utgifter. Tap under kr. 300,- erstattes ikke 

 Tap av helseattest 

Inntil 8 G for sjø 
Inntil 10 G for offshore 

 

Ved yrkesskade- og yrkessykdom vil erstatning beregnes ut fra hva som gir 

høyest utbetaling, enten Yrkesskadeforsikring eller Trygghetsforsikring.   

 

Melde skade 

Alle skader meldes snarest til arbeidsgiver, som melder skaden til WTW. 

Eventuelt kan forbund/fagforening melde skade til WTW, legg ved 

bekreftelse på tjenesteforhold fra arbeidsgiver. 

WTW vil melde skaden videre til DNB som er dagens forsikringsselskap for 

Trygghetsforsikringen. DNB foretar selve skadebehandlingen og har 

dialogen med den skadelidte. 

Skademelder vil motta en bekreftelse når skaden er registrert. 
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Skatt 
Den ansatte betaler skatt av premie for forsikringen, med unntak av den del 

som gjelder lovpålagt yrkesskade. 

Erstatninger er ikke skattbare. 

Definisjoner 
▪ Arbeidsuførhet: Helt eller delvis tap av evne til å ha inntektsbringende 

arbeid. Erstatningen skal kompensere fremtidig tap i inntekt og beregnes 

på grunnlag av alder, lønn og uføregrad. 

▪ Medisinsk Invaliditet: Permanent medisinsk skade eller lyte, som ikke 

trenger å påvirke din evne til å ha inntektsbringende arbeid. Eksempler 

på medisinsk invaliditet kan være tap av eller skade på lemmer, tap av syn 

eller lignende.  

Grad av invaliditet blir fastsatt ut fra Sosialdepartementets 

invaliditetstabell. 

 

▪ Ektefelle: Person du er gift med. En person regnes ikke som ektefelle 

lenger enn til det tidspunkt 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, ifølge 

Folkeregisteret, med forsikrede de siste to år. Toårsregelen fravikes 

dersom man har felles barn. Det er en forutsetning at lovlig ekteskap 

kunne vært inngått. 
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