
Enefiskere uten Yrkesskadeforsikring 

SJØDELEN 

Sjødelen omfatter: 

• FORLISHYRE 
• DØDSFALLHYRE 
• TAP AV EIENDELER 
• HJEMSENDELSE FRA NORSK HAVN 

 
 

Kort om erstatningsbeløp. 

1. Forlishyre. Forsikringen dekker inntil 3/10 G pr. måned så lenge 

vedkommende er ledig etter forliset, dog ikke utover en måned. Ved kortere 

ledighet avregnes forlishyren pr.dag. 

2. Dødsfallhyre. Forsikringen dekker 3/10 G til ektefelle/samboer eller barn 

under 18 år ved dødsfall som inntreffer om bord eller i tjenesten. 

3. Tap av eiendeler. Forsikringen erstatter mannskapets tap av eiendeler 

unntatt kontante penger med inntil 2/3 G i de tilfeller Sjømannsloven krever 

dette, når tapet skyldes ulykke som rammer fartøyet, eller innbruddstyveri 

ombord. 

4. HJEMSENDELSE FRA NORSK HAVN. Forsikringen dekker kostnader ved 

hjemsendelse av sykt mannskap med inntil kr 2000,- utover det som dekkes 

av folketrygden eller fartøyets ansvarsforsikring. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONDELEN 

Persondelen omfatter 

 

• ULYKKESFORSIKRING HELTID 
• GRUPPELIVSFORSIKRING 

 

Kort om dekninger: 

Folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.17 er kr. 93.634,- 

 

1. Ulykkesforsikring 

 

Ulykkesforsikringen gir erstatning for varig medisinsk invaliditet som følge av en 

ulykkeshendelse med inntil 4,5 G ved 100 % medisinsk invaliditet. Ulykkesforsikringen 

gjelder hele døgnet, både i yrke og i fritid. 

 

Ved lavere medisinsk invaliditet utbetales forholdsmessig erstatning. Varig medisinsk 

invaliditet må være minst 15 % for å gi rett til erstatning. Erstatningen reduseres med 2 % 

for hvert år sikrede på skadedagen var over 62 år, maksimalt 20,8%. Forsikringen gjelder 

t.o.m. det kalenderår den forsikrede fyller 70 år. 

 

2. Gruppelivsforsikring 

 

Ved dødsfall uansett årsak utbetales 9 G fra gruppelivsforsikringen. Beløpet nedtrappes 

med ½ G pr. år f.o.m. det kalenderår forsikrede fyller 60 år. Erstatningen opphører ved 

utløpet av det kalenderår den forsikrede fyller 67 år, likevel senest den dag vedkommende 

mottar hel alderspensjon. Erstatningen utbetales til gjenlevende ektefelle/samboer, 

livsarvinger, testamentarvinger eller andre arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den 

rekkefølge de her er nevnt. Begunstigelsen kan fravikes etter avtale. 

 

 



Tabellen viser erstatningssummer ved alder 45 år og lønn t.o.m. 7 G 

 

ULYKKESFORSIKRING HELTID 

Menerstatning. Aldersavhengig.................4,5G   

 

GRUPPELIVSFORSIKRING 

Erstatning ved dødsfall.  ............................ 9G  

SJØDELEN 

Forlishyre(inntil 1 mnd).  Inntil................................3/10G  

Dødsfallhyre til ektefelle/samboer eller barn 

under 18 år...................................................................3/10G  

Mannskapstøy og effekter.  Inntil.........1/2 G eller 2/3 G 

  

Hjemsendelseskostnader. Inntil...................................kr.         2.000 

 

 

 

Det gjøres oppmerksom på at det er forsikringsvilkårene som gjelder for denne forsikringen og at 

eventuelle feil eller upresise formulering i denne oversikten ikke kan påberopes i et erstatningsoppgjør. 

 

 


