Innehaver - Vilkår BBPSA208
Vilkår av 01.12.2012. Avløser vilkår av 01.01.2006.

1. Innledende bestemmelser
Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår BBPSA340.

Forsikringen gjelder for innehaver av foretak som driver
heltids næringsvirksomhet.

2. Hva forsikringen omfatter
Forsikringen gir forsikringstakeren rett til det dokumenterte
dagpengebehov, oppad begrenset til den avtalte
dagpengeerstatning, dersom forsikrede rammes av
ulykkesskade eller sykdom som medfører
100 % arbeidsuførhet, og arbeidsuførheten gir rett til
sykepenger fra folketrygden. Det betales ikke erstatning for
delvis arbeidsuførhet.

Den avtalte dagpengeerstatning kan bestå av:
- dagpenger til dekning av innehaverens tapte
arbeidsinntekt
- dagpenger til dekning av innehaverens faste driftsutgifter

3. Skadeoppgjør - erstatningsutmåling
3.1. Dagpengeperioden

Ved beregning av dagpengeperioden tas det utgangspunkt i
den avtalte erstatningstid, maksimalt 365 dager, og gjøres
fradrag for den avtalte karenstid. Det gjenstående antall
dager utgjør maksimal dagpengeperiode for et
forsikringstilfelle. Dagpengeerstatningen betales 7 dager per
uke.
Dagpenger betales ikke i forsikredes ferie, under permisjon,
permittering, streik eller lignende perioder uten rett til
lønnsutbetaling.

3.2. Beregning av erstatning.

Det er det til enhver tid avtalte dagpengebeløp som danner
grunnlaget for erstatningsutbetalingen.
3.2.1 Beregning av dagpengebeløp til dekning av tapt
arbeidsinntekt. Dagpengebeløpet utgjør maksimalt 1/365
del av differansen mellom den forsikredes pensjonsgivende
inntekt og sykepengene forsikrede mottar fra folketrygden.

3.2.2 Beregning av dagpengebeløp til dekning av løpende
driftsutgifter. Dagpengebeløpet utgjør maksimalt 1/365 del
av forsikredes dokumenterte dagpengebehov til dekning av
løpende driftsutgifter.
3.2.3 Den totale dagpengeerstatning. Den totale
dagpengeerstatning utgjør avtalt dagpengebeløp, oppad
begrenset til summen av dagpengebeløpet til dekning av
tapt arbeidsinntekt og dagpengebeløpet til dekning av
driftsutgifter.
3.2.4 Indeksregulering av dagpengeerstatningen. Det vil
fremgå av avtaledokumentet om det er valgt
indeksregulering av forsikringssummen. Dersom dette er
valgt, vil dagpengebeløpet reguleres i forhold til
folketrygdens grunnbeløp. Reguleringen vil bli foretatt ved
forfall hvert år. Hvis grunnbeløpet ikke er endelig vedtatt,
benyttes det grunnbeløp som er foreslått for Stortinget.
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