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Forsikringer
Noen forsikringer er lovpålagte og noen er avhengig av om du har ansatte eller ikke.
For eksempel må du ha tegnet yrkesskadeforsikring dersom du er ansatt i eget AS eller har ansatte. I
tillegg må du tegne pensjonsforsikring dersom du oppfyller de krav som stilles der. Videre må alle som
eier et motorkjøretøy tegne ansvarsforsikring. Selv om det bare er disse forsikringene som er lovpålagte,
bør du også ta stilling til om du bør tegne andre forsikringer.

Lovpålagte forsikringer
Yrkesskade/sykdomsforsikring
Ifølge yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 plikter alle arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring
for sine arbeidstakere. Denne skal dekke yrkesskade og yrkessykdom som påføres arbeidstakeren uten
hensyn til om noen har skyld i det som har skjedd. Dette gjelder også for deg som er ansatt i eget AS.
Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke krav på yrkesskadetrygd dersom de selv ikke har
tegnet en forsikring mot dette. Søknadsskjema fås hos NAV.
I de fleste foretak er det vanlig å sikre de ansatte både i arbeids- og fritid med andre personalforsikringer,
som ulykkesforsikring, reiseforsikring, gruppelivsløsninger og pensjon. Omfanget av slike løsninger må
foretaket selv ta stilling til.
Pensjonsforsikring
Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 01.01.2006 og innebærer at de fleste arbeidsgivere må
ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Ordningen vil sikre at de fleste får alderspensjonsopptjening i
tillegg til folketrygden.
Selvstendig næringsdrivende bør tegne en privat pensjonsforsikring, fks en OTP for selvstendig
næringsdrivende. Denne er frivillig.
Ansvarsforsikring
Bilansvarsloven (Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer) av 3. februar 1961, pålegger eier av
motorkjøretøy å ha forsikring mot skade som motorvognen gjør på person eller ting. Dersom du skal kjøre
i utlandet bør du be om å få "Grønt kort" fra forsikringsselskapet som bekreftelse på at du har
ansvarsforsikring for motorkjøretøy.

Frivillige forsikringer
Tilleggsforsikring som gir deg rettigheter i forbindelse med evt. sykdom, svangerskapspermisjon
osv
Dersom du er selvstendig næringsdrivende og ønsker bedre sykepengedekning enn 65% fra den 17. dag,
kan du tegne forsikring i folketrygden. Du kan velge mellom tre alternativer (de kan ikke kombineres)
med forskjellig premie og dekning. Ta kontakt med NAV for informasjon.
Ansvarsforsikring for bedrift
Dekker skade på personer og ting når bedriften er ansvarlig og er pålagt rettslig erstatningsansvar etter
norsk lov.
Ansvarsforsikring for produkter
Dekker skade som forårsakes av mangler eller skadevoldende egenskaper ved de produkter bedriften
leverer.
Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiversperioden for små bedrifter
Arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede

lønnsutbetalingene i det siste året ikke overstiger 40 ganger grunnbeløpet (se relatert artikkel om G).
Styreansvarforsikring
Ansvar for tap forårsaket av et styremedlem.
Bransjespesifikke ansvarsforsikringer
Det kan også være tilbud om ansvarsforsikringer som retter seg mot spesielle bransjer, eks.
konsulentavsvarsforsikring, ansvarsforsikring for bygg- og anlegg osv.
Avbruddsforsikring
Dekker bedriftens inntektstap som følge av at et forsikringstilfelle bevirker stans i virksomheten.
Borteforsikring
Forsikring av ting som av og til befinner seg andre steder enn i bedriftens lokaler.
Brannforsikring
Dekker skader etter brann, eksplosjon, lynnedslag og plutselig nedsoting.
EDB/IT-forsikring
Dekker mekaniske bruddskader og elektriske skader. Feil og uhell fra brukernes side dekkes, men ikke
slitasjeskader. Hvis slitasjeskader forårsaker annen skade, kan dette dekkes.
Innbruddsforsikring
Dekker skader og tap etter innbrudd og hærverk i forbindelse med innbrudd. Skade på dører og
vindusglass er gjerne unntatt og må tilleggsforsikres. Nasking dekkes ikke.
Naturskadeforsikring
Det er fastsatt ved lov at denne forsikringen skal være på enhver polise hvor brannforsikring er en av
dekningene. Dekker skader som skyldes naturalulykker som orkaner, storflom etc.
Vann- og oljeskadeforsikring
Dekker skader som forårsakes av plutselig og uforutsett utstrømming av olje eller vann fra bygningens
rørledninger/rørledningssystem. Varer som oppbevares på kjellergulv eller i kjøleanlegg, må
tilleggsforsikres.
Reiseforsikring som dekker tjeneste- og fritidsreiser
Nøkkelmannsforsikring
Livs- og uføreforsikring for personer med særskilt kompetanse.
Underslagforsikring
Forsikring mot underslag begått av ansatte.
Formuestapforsikring
Dekker kunders tap p.g.a. feil som ikke kan belastes firmaet.
Tap / rekonstruksjon av verdifulle dokumenter

Mer informasjon
Ta kontakt med flere forsikringsselskaper for å få nærmere informasjon om omfang, premie osv. på de
forsikringene som er relevante for din bedrift. Ta kontakt med NAV for å få nærmere informasjon om
yrkesskadeforsikring og sykeforsikring.
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LOVER OG FORSKRIFTER
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LOV-1989-06-16-065 Lov om yrkesskadeforsikring
LOV-2005-12-21-124 Lov om obligatorisk tjenestepensjon
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