Yrkesskadeforsikring
Med Aktivt Skadereduserende Program

Bravo Bemanning AS
c/o Losen AS
Postboks 1554
4093 STAVANGER

Avtalenummer :
Kundenummer:
Forsikringsperiode:
Utstedt:
Premie:

218320
30765
12.03.2019 - 11.03.2020
14.03.2019
NOK 72 468

Forsikringsvilkår:
Yrkesskadeforsikringsvilkår av 01.01.2019. Vilkårene er tilgjengelig på www.matrixinsurance.no/forsikringsvilkar, eller kan
mottas ved henvendelse til post@matrixinsurance.no
Spesiell informasjon som gjelder for denne avtalen:
Innberetningspliktig premie: Se siste side.

DEKNINGSMATRISE
Medisinsk invaliditet
Dekning

Ulykke
Jobb

Sykdom
Jobb
4,5
A/O

Fritid

Ulykke
Jobb
22-30
A/O

Fritid

Død

Sykdom
Jobb
22-30
A/O

Fritid

Ulykke
Jobb

Fritid

Sykdom
Jobb

Barnetillegg

15
A
6,5 A

15
A
6,5 A

Begravelsestillegg

0,5 F

0,5 F

Grunnerstatning

4,5
A/O

Fritid

Ervervsuførhet

Fritid

Dekningsmatrisen viser standard dekning for ansatte som er 45 og 46 år og som har en inntekt inntil 7G.
Beløpene er oppgitt i antall G (Folketrygdens Grunnbeløp) og viser potensiell erstatning ved 100% medisinsk invaliditet,
varig arbeidsuførhet og dødsfall i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring.
A/O = Avtrappes ved stigende alder, opptrappes ved lavere alder i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring
A = Avtrappes ved stigende alder i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring
F = Fast sum

Dekning:
Andre kontoransatte med mer enn 85% innetid.
Elektrikere, montører, finmekanikk og lærlinger
Rørlegger
Gartnere/gartneriansatte/landoppmålere, stallarbeidere
Elektrikere, montører, finmekanikk og lærlinger
Sveiser og smed
Teknisk driftspersonell/ operatør av enkle maskiner

Antall
Forsikringssum i G forsikrede/årsverk Dekningsperiode
4,00
12.03.2019-11.03.2020
13,00
12.03.2019-11.03.2020
10,00
12.03.2019-11.03.2020
1,00
12.03.2019-11.03.2020
17,00
12.03.2019-11.03.2020
1,00
14.03.2019-11.03.2020
2,00
14.03.2019-11.03.2020
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Yrkesskadeforsikring
Med Aktivt Skadereduserende Program

Risikogiver
Forsikringsdekningen som fremgår av forsikringsbeviset er tegnet av Lloyd’s Insurance Company S.A., heretter benevnt
Risikogiver eller Selskapet og med adresse:
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Marsveldplein 5, Bastion Tower
1050 Brussel
Belgium
Web: www.lloyds.com/brussels
Lloyd’s Insurance Company S.A. er et Belgisk forsikringsselskap, med godkjennelsesnummer 682.594.839 RLE, under tilsyn
av det Belgiske Finanstilsyn.
Bekreftelse
Dette forsikringsbeviset bekrefter at alle ansatte i Bravo Bemanning AS er forsikret i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring
av 16. juni 1989 nr.65 med tilhørende forskrifter, for det tidsrommet som fremgår ovenfor, under forutsetning av at
premien er betalt innen fastsatt tidsfrist.
Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere. Nye arbeidstakere er automatisk med i forsikringen fra ansettelsestidspunkt,
selv om de ansettes senere enn 12.03.2019. Unnlatelse av varsling av endring av forsikredes arbeid/yrke eller økning av
antall forsikrede med 10% eller mer kan medføre helt eller delvis bortfall av rett til erstatning. Selskapet vil likevel foreta
uavkortet utbetaling til sikrede, men kan fremme regresskrav mot forsikringstaker.
Forsikringen et gitt med grunnlag i Binder med referansenummer B1262BW0007919 utstedt av Selskapet. Matrix Insurance
AS opptrer med grunnlag i denne Binderen og representerer Selskapet i alt utførende arbeid mht risikovurdering,
prisutregning, poliseutstedelse og premiehåndtering.
Oppgjør under forsikringen
Følger Lov om yrkesskadeforsikring og tilhørende Forskrift om standardisert erstatning.
Begrensninger i risikogivers ansvar
Dersom forsikringstaker og/eller forsikrede forsømmer å gi informasjon om forhold som ville ha medført en høyere
risikopremie, vil erstatningen kunne bli redusert i samsvar med reglene i FAL Kap. 13-2 og 13-4. Øvrige begrensninger og
reguleringer står beskrevet i vilkårene.
Skadebehandling
Crawford & Company Norway AS behandler skader på vegne av Selskapet. Deres adresse er:
Postboks 133
N-1300 Sandvika
Telefon: +47 67 55 25 00
Fax: +47 67 55 25 01
Skademeldingsskjema er tilgjengelig på: www.matrixinsurance.no under fanen for skademelding, eller direkte på:
https://matrixinsurance.no/wp-content/uploads/2016/04/skademelding_yrkesskadeforsikring.pdf
Frist for å gi melding om skade og foreta rettslige skritt samt foreldelse
Er ikke krav fremsatt innen tre år regnet fra utløpet av det år sikrede fikk eller burde skaffet seg kjennskap til de
omstendigheter som begrunner det, er Selskapet fri for ansvar. Selv om sikrede har fremsatt krav innen foreldelsesfristens
utløp, blir Selskapet fri for ansvar hvis sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder regnet
fra den dag Selskapet skriftlig har meddelt ham at Selskapet ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet ham om fristen,
dens lengde, hvordan den avbrytes og følgene av at den oversittes.
Retten til nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og Selskapet kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med Lov om
forsikringsavtaler av 16 juni 1989 nr.69.
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Yrkesskadeforsikring
Med Aktivt Skadereduserende Program

Verneting/domstolsbehandling
Denne forsikringen reguleres av norsk rett, og en eventuell tvist behandles av norsk domstol.
Søksmål i anledning forsikringen skal rettes mot:
Lloyd’s Insurance Company S.A. General Representative for Norway
c/o Advokatfirmaet Sverdrup DA
Advokat Espen Komnæs
Postboks 1865 Vika
N-0124 Oslo
Telefon: + 47 22 42 27 00
Epost espen.komnaes@lloyds.com
Faks + 47 22 42 27 01
Unntaksklausul om sanksjoner
Ingen (re)assurandør skal anses å gi dekning, og ingen (re)assurandør skal være ansvarlig for å betale noe krav eller gi noen
ytelse i henhold til slik dekning, i den grad det å gi slik dekning, betale et slikt krav eller gi en slik ytelse ville ha utsatt
(re)assurandøren for noen form for sanksjoner, forbud eller restriksjoner i henhold til FN-resolusjoner, lover og regler om
handel og økonomiske sanksjoner eller lover og forskrifter i Den europeiske union, Storbritannia eller USA. Foreligger det en
økonomisk FN sanksjon på navngitte enkeltpersoner vil ikke disse personene få utbetalt eventuell forsikringserstatning før
FN eventuelt har hevet vedtaket igjen.
Informasjonsplikt
Lov om forsikringsformidling stiller klare krav til forsikringsformidlere. I henhold til Lov om forsikringsformidling § 5-4 og
Forskrift om forsikringsformidling kapittel 3, § 3-1 er Matrix Insurance AS (heretter benevnt Matrix) forpliktet til å gi
informasjon til forsikringstaker. Matrix er en forsikringsformidler og registrert som forsikringsformidler/agent hos
Finanstilsynet. Oversikt over foretak som er registrert som forsikringsformidler/agent finnes på Finanstilsynets hjemmeside,
www.finanstilsynet.no
Matrix representerer Selskapet i alle praktiske forhold. Spørsmål vedrørende forsikringen eller forsikringsvilkår skal rettes
til:
Matrix Insurance AS
Rådhusgaten 11
0151 Oslo
post@matrixinsurance.no
Matrix selger forsikringsløsninger til bedrifter, enten direkte, via agenter eller via forsikringsmeglere. Matrix har ikke direkte
eller indirekte eierandeler som utgjør mer enn ti prosent av stemmeretten eller kapitalen i Selskapet. Selskapet har ikke
direkte eller indirekte eierandel i Matrix som utgjør mer enn ti prosent av stemmeretten eller kapitalen. Henvendelser
vedrørende forsikringen rettes direkte til Matrix. Avtalen mellom Selskapet og Matrix regulerer de arbeidsoppgaver Matrix
skal utføre på vegne av Selskapet. Matrix har hovedansvaret for å utarbeide norske forsikringsdokumenter, tegningsvilkår,
rutiner, samt vedlikeholde disse. Matrix skal utarbeide og oversende månedlige risikorapporter og premierapporter. Videre
er Matrix ansvarlig for å etablere webløsninger og andre systemtekniske løsninger, samt bistå Selskapet med å kontrollere
lønnsomheten i den norske porteføljen. For disse administrative arbeidsoppgavene mottar Matrix tolv prosent av premien.
For alle andre arbeidsoppgaver knyttet til salg og service, poliseutstedelser, kansellering av avtaler, innkassering og
fordeling av premien mottar Matrix ti prosent i provisjon fra Selskapet. Matrix har opprettet en særskilt klientkonto i
Danske Bank for premieinnbetaling til Selskapet.
I tillegg eller fradrag til premien kan det tilkomme (om det står spesifisert i fakturaen) følgende beløp:
•
•
•

Grunnpremie/fakturatillegg.
Bedriftens andel av foreningens salgs og markedsføringsstøtte.
Provisjon til ekstern salgskanal/agent.

Fradrag for bruk av forsikringsmegler er alltid medtatt i fakturapremien.
Eventuelle klager på Matrix kan rettes til Finansklagenemda.
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Yrkesskadeforsikring
Med Aktivt Skadereduserende Program

Klage på skadebehandling og poliseinnhold
Hvis du har spørsmål til polisen eller til håndtering av skadesak, kontakt i første omgang Matrix som er Selskapets norske
representant. I tilfelle du forblir misfornøyd og ønsker å sende en klage, kan du gjøre det når som helst ved å henvise saken
til adresse:
Service Manager, Operations Team
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0)2 227 39 39
E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Hvis du forblir misfornøyd etter at Lloyd’s har vurdert klagen din, kan du ta saken videre i Finansklagenemnda og det norske
verneting/domstolene.
Finansklagenemda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Norway
Tel: +47 23 13 19 60
Fax: +47 23 13 19 70
E-post: post@finkn.no
Nettadresse: www.finkn.no
Innberetningspliktig premie
Lovbestemt yrkesskadeforsikring skal ikke innberettes, kun eventuelle tilleggsdekninger.

På vegne av Lloyd’s Insurance Company S.A.
Kontraktsnummer: B1262BW0007919
Håvard Hellum
Matrix Insurance AS
Coverholder

Daglig leder

4

Matrix Insurance AS
Rådhusgaten 11, 0151 Oslo, Norge. Org.nr. 966 431 695. Tlf. 23 20 79 20. Epost: post@matrixinsurance.no

Yrkesskadeforsikring
Med Aktivt Skadereduserende Program

I samarbeid med Selskapet og Crawford & Company har Matrix en forbedret yrkesskadeforsikring.
Rask oppfølging og begynnende behandling av skadelidte etter en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom er inkludert i
yrkesskadeforsikringen. Skadelidt og arbeidsgiver har tilgang til skadebehandlere med medisinsk kompetanse ved Crawford
& Company når de ringer direktenummeret nedenfor:

Ring 57 00 99 66
(0800 – 1600 hverdager)

Aktivt Skadereduserende Program gir:
•
•
•
•

Bistand fra medisinsk helsepersonell umiddelbart etter en ulykke eller sykdom.
Kostnadsfrie undersøkelser og behandlinger når dette anses som nødvendig av helseteamet.
Bistand med kommunikasjon mellom arbeidsgiver, ansatt, offentlige støtteordninger og forsikringsselskap.
Gjelder kunder av Matrix Insurance AS
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Yrkesskadeforsikring
Med Aktivt Skadereduserende Program

Bravo Bemanning AS
c/o Losen AS
Postboks 1554
4093 STAVANGER
Oslo den 14.03.2019

FORSIKRINGSATTEST
Det bekreftes herved at Bravo Bemanning AS har en løpende yrkesskadeforsikring dekket via Matrix Insurance
AS, plassert hos forsikringsgiveren Lloyd’s Insurance Company S.A.

Ikrafttredelse: 12.03.2019
Utløpsdato:
11.03.2020
Polise nr.:
218320

Forsikringen er dekket i henhold til vilkår om Yrkesskade jmf. Lov om Yrkesskadeforsikring og dekker samtlige
av bedriftens ansatte.
Denne forsikringsbekreftelsen er ikke et forsikringsbevis og vil i så måte ikke endre eller utvide de forsikringene
som er avtalt mellom Bravo Bemanning AS og Matrix Insurance AS. Det vises til gjeldende forsikringsbevis og
tilhørende forsikringsvilkår.

Vennlig hilsen
Håvard Hellum
Matrix Insurance AS

Daglig leder
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