Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset
viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen
dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle
deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. I tillegg gjelder
Generelle vilkår (vilkårsnummer BGE90080) for alle våre forsikringer.

Fritidsulykke - Vilkår BBPTL500
Vilkår av 01.12.2015. Avløser vilkår av 01.12.2013.

1. Hvem forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos
forsikringstakeren. Innehaver/e av personlig eide firma er
omfattet av forsikringen, dersom det er nevnt i

forsikringsbeviset. Det forutsettes at de er medlem av norsk
folketrygd.

2. Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.

3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter de dekninger som er nevnt i
forsikringsbeviset.

4. Tilfeller som omfattes
4.1. Ulykkesskade

Forsikringen omfatter ulykkesskade som rammer forsikrede,
forutsatt at skaden ikke omfattes av lov om
yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65, yforsl. Med
ulykkesskade menes en fysisk skade på kroppen som er
forårsaket av en plutselig og uventet, ytre fysisk hendelse et ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden.
Forsikringstilfellet inntreffer når ulykkestilfellet finner sted.

Forsikringstilfellet for tap i fremtidig erverv er å anse som
inntruffet på det tidspunkt forsikrede har vært ervervsufør i
en sammenhengende periode av 2 år som følge av
ulykkesskaden, og ervervsuførheten er bedømt til å være
varig.

5. Unntak og begrensninger
5.1. Skader og sykdommer som ikke er omfattet:

l

ulykkesskader som skyldes aktiviteter som er unntatt i
forsikringsbevis eller vilkår
l
l
l
l
l
l
l

ulykkesskader som skyldes sykdom eller sykelig tilstand
tannskader som skyldes spisning
vansirende skader som ikke er i ansiktet
artritt (betennelse i ledd)
hjerteinfarkt, angina pectoris
forgiftning som skyldes mat, drikke eller nytelsesmidler
infeksjonssykdommer som skyldes smitte, stikk eller bitt
(for eksempel HIV, Hepatitt-B, Borellia, Malaria).
Sårinfeksjoner og blodforgiftning er likevel dekket.

psykiske lidelser. Posttraumatisk stresslidelse er likevel
dekket, forutsatt at diagnosekriteriene i det
internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43,
1-PTSD er oppfylt. Lidelsen må ha oppstått som følge av
eller samtidig med en ulykkesskade.

Er det sannsynlig at en sykelig tilstand eller atsykelige
anlegg har medvirket til skaden, settes erstatningen ned.
Erstatningen reduseres i forhold til betydningen den sykelige
tilstanden eller anlegget har hatt for skaden.

5.2. Forsikringen gir ikke rett til erstatning ved sykdom
eller skade oppstått ved (gjelder ikke barn under 16 år):
basehopp og strikkhopp
l

flyving med mikrolette og ultralette fly
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l
l
l

l
l
l
l
l
l

boksing, bryting, judo og karate eller annen kamp- og
selvforsvarssport
utøvelse av motorsport med bil, motorsykkel, snøscooter
og båt
utøvelse av profesjonell idrett. Idrett regnes som
profesjonell hvis den utøves mot inntekt eller
sponsormidler på 1 G eller mer per år (G = grunnbeløpet i
folketrygden)
yrkesdykking
dykking uten gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat
(PADI, CMAS, NAI) for den aktuelle dybden.
misbruk av medisiner
inntak av rusmidler og skadelige stoffer
deltakelse i slagsmål eller forbrytelse
ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser. Med dette
menes reiser til vanskelig tilgjengelige områder, uten
offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og
ofte med behov for spesialutstyr/spesialutrustning.
Omstendigheter som karakteriserer slike reiser, vil for
eksempel være at:
- reisen krever særlige helsemessige/fysiske
forutsetninger
- reisen krever spesiell kompetanse/kurs/forberedelse
- hensikten med reisen er å utforske/undersøke/bryte
barrierer
- reisearrangøren tilrettelegger særlig beredskap for
evakuering, medisinsk personell, søk- og leteaksjon osv.

Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger
gjelder likevel ikke hvis den forsikrede på grunn av alder eller
sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.
Selvmord eller forsøk på selvmord er dekket hvis det skyldes
en akutt sinnsforvirring og ikke sinnslidelse i medisinsk
forstand. Dette gjelder ikke barn under 18 år. Se
forsikringsavtaleloven, § 4-9, 13-8 og 13-9.

5.4. Krigsrisiko

Forsikringen dekker krigsrisiko ved feriereiser i utlandet når
forsikrede allerede befinner seg i området hvor det bryter ut
krig eller alvorlige uroligheter. Se Generelle vilkår BGE90080,
punkt 1.3. Dette gjelder kun når området ble betegnet som
fredelig før avreise. Dekningen er begrenset til en måned.
Utvidelsen gjelder ikke millitært personell.
Dekning for krigsrisiko utover det som er regulert i denne
bestemmelsen, kan avtales mot tilleggspremie. Slik avtale vil
fremgå av forsikringsbeviset.

5.5. Jordskjelv og vulkanske utbrudd

Bestemmelsen i de Generelle vilkår BGE90080, om at
selskapet ikke svarer for tap eller skade ved jordskjelv og
vulkanske utbrudd, gjelder ikke for reiser i utlandet.

5.3. Forsettlige og grovt uaktsomme handlinger

Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er
selskapet ikke ansvarlig. Har den forsikrede ved grov
uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets
ansvar settes ned eller falle bort.

6. Andre bestemmelser for forsikringen
6.1. Melding om forsikringstilfelle

Den som har rett til erstatning, mister retten dersom kravet
ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den
berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner
kravet, jf. lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) §
18-5.

6.2. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør

Avslår selskapet krav om erstatning helt eller delvis, mister
vedkommende retten til erstatning hvis ikke sak er anlagt
eller nemdbehandling krevd innen 6 måneder etter at han
eller hun fikk skriftlig melding om avslaget. Meldingen må
angi fristens lengde, hvordan den avbrytes og følgen av at
den oversittes, jf. FAL § 18-5.

Erstatninger som kan kreves under bilansvarsloven eller
øvrig erstatningsrett, vil komme til fradrag krone for krone i
erstatningsoppgjøret.

Den som fremsetter krav mot selskapet, skal gi selskapet de
opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham
eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling
til kravet.

7. Regress
Kan arbeidstakeren forlange at tredjemann erstatter
skaden, inntrer selskapet i arbeidstakerens rett mot
tredjemann ved utbetaling av erstatning, jf. lov om
skadeserstatning 13. juni 1969, skl. § 3-7 nr. 3.

Skadelidte og forsikringstakeren har plikt til å gi selskapet
alle opplysninger som er tilgjengelige for dem og som er av
betydning for gjennomføringen av selskapets regress.
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8. Renter av erstatningen
Selskapet skal svare renter av erstatningen når det er gått 2
måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til
selskapet, jf. FAL § 18-4.
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