
NLF og If har sammen utarbeidet en forsikringspakke 
som gir ansatte i medlemsbedriftene økt økonomisk 
trygghet om det verste skulle skje – i tillegg til rask 
behandling i det private helsevesen.

• Yrkesskadeforsikringen danner fundamentet i pakken
og er lovpålagt for dine ansatte og deg selv om du er
ansatt i egen bedrift. Med fritidsulykke inkludert vil
dere få erstatning uavhengig om skaden skjer på jobb
eller i fritiden.

• Dødsfallforsikringen gir erstatning til de etterlatte,
uansett om dødsfallet skyldes en ulykke eller sykdom.

• Helseforsikringen sikrer dere rask tilgang til operasjon
og spesialistbehandling i det private helsevesen.

Disse tre forsikringene utfyller hverandre og dekker det 
grunnleggende forsikringsbehovet for deg og dine ansatte.

YRKESSKADE- OG ULYKKESFORSIKRING
Yrkesskadeforsikringen gir erstatning ved arbeids
uførhet, medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av 
arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer.

Ulykkesforsikringen utfyller yrkesskadeforsikringen ved 
at den gir erstatning om den ansatte blir arbeidsufør, 
medisinsk invalid eller dør som følge av ulykker som 
skjer på fritiden.

FORKLARING PÅ BEGREPENE
• Arbeidsuførhet  erstatning dersom den ansatte helt

eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.
• Medisinsk invaliditet  erstatning dersom en varig

skade eller lyte fører til redusert livskvalitet.
• Dødsfallerstatning  utbetales til de etterlatte dersom

den ansatte skulle falle fra.

DØDSFALLFORSIKRING 
Dødsfallforsikringen sikrer de etterlatte en erstatning 
uansett om dødsfallet skyldes sykdommer som f.eks. 
kreft eller hjertesykdom, eller en ulykke som skjer på 
fritiden. Forsikringen fanger med andre ord opp døds
fall som ikke omfattes av yrkesskadeforsikringen.
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FORSIKRINGSSUMMER
Med denne forsikringspakken vil den ansatte få like 
god erstatning uansett om ulykken skjer i arbeidstiden 
eller på fritiden. I tillegg gir pakken god sikkerhet for de 
etterlatte ved dødsfall. Pakken inneholder en dødsfall
dekning på 10 G uansett om dødsfallet skyldes ulykke 
eller sykdom –  uansett årsak.

Forsikringssummene er knyttet til folketrygdens 
grunnbeløp (G), som reguleres av Stortinget hvert år. 
Forsikringssummene justeres dermed opp hvert år. 

Hvor høy erstatningen blir bestemmes av lønn, alder, 
antall barn, barnas alder samt grad av arbeidsuførhet 
eller invaliditet.

Dødsfallerstatningen utbetales til den ansattes etterlat
te. Om den ansatte har ektefelle/samboer og barn får 
de i tillegg økt erstatning om dødsfallet skyldes arbeids
ulykke eller yrkessykdom.

I samarbeid med

Medisinsk	invaliditet	
Erstatning	for	varig	fysisk	skade	

Arbeidsuførhet	
Erstatning	for	tapt	fram:dig	

inntekt	

Dødsfall	
Erstatning	:l	den	ansa<es	

e<erla<e	

Yrkes-
ulykke	

Fri:ds-
ulykke	

Yrkes-
sykdom	

Annen	
sykdom	

Yrkes-
ulykke	

Fri:ds-
ulykke	

Yrkes-
sykdom	

Annen	
sykdom	

Yrkes-
ulykke	

Fri:ds-
ulykke	

Yrkes-
sykdom	

Annen	
sykdom	

4,5 G 4,5 G 4,5 G 22 G 22 G 22 G 10 G 10 G 10 G 10 G 

Ektefelle-/samboertillegg (om den ansatte faller fra) 5,5 G 5,5 G 

Barnetillegg (om den ansatte faller fra) 6,5 G 6,5 G 

NLFBEDRIFTER SOM KJØPER FORSIKRINGSPAKKEN FÅR RABATTERT PRIS.

HELSEFORSIKRING
Forsikringen sikrer rask behandling i det  private helse
vesen. Vi samarbeider med Vertikal Helse om å finne 
den beste behandlingen for din diagnose. Trenger du 
behandling vil du få en egen medisinsk rådgiver som 
følger deg gjennom hele behandlingsløpet.

Forsikringen dekker:
• operasjon og behandling på privat sykehus eller

spesialist (inkludert kreftbehandling)
• behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
• etterbehandling og rehabilitering
• utgifter til reise og opphold i forbindelse med  behandling

Du kan velge mellom behandlingsgaranti på 10 eller 20 
virkedager. Dine ansatte slipper å stå i helsekø og kan 
komme så raskt som mulig tilbake i jobb. 

Forsikringen dekker også videokonsultasjon 
med allmennlege – helt uten egenandel 
(leveres av KRY). Snakk med legen når og 
hvor det passer deg.

Vil du vite mer?
TA KONTAKT MED DIN NLF-SPESIALIST I IF ELLER GÅ INN PÅ IF.NO/NLF
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