
 

 

PAKKEFORSIKRINGEN 
(Dette er en oppsummering av hva forsikringen omfatter. For detaljerte opplysninger vises det 

til forsikringsvilkårene) 

 

 

 

 

 

I henhold til lov om yrkesskade skal alle som er ansatt omfattes av en yrkesskadeforsikring. 

 

Pakkeforsikringen er en forsikring spesielt tilpasset fiskerne, og som er delt i to hoveddeler: 

 

• Persondel 

• Sjødel 
 

Persondelen omfatter følgende dekninger: 

 

• Yrkesskade og yrkessykdom 

• Gruppeliv 

• Ulykke fritid 

 

Sjødelen omfatter følgende dekninger: 

• Mannskapstøy og effekter 

• Forlishyre 

• Dødsfallshyre 

 

 

Persondelen: 
Yrkesskade/yrkessykdom 

 

Ved hendelse på arbeidsplassen i arbeidstiden som medfører yrkesskade på person gis det 

erstatning for: 

• Påførte og fremtidige utgifter 

• Tapt inntekt ved yrkesskade/yrkessykdom  

• Tapt i fremtidig inntekt ved ervervsmessiguførhet uførhet inntil 30G. 

• Menerstatning inntil 18 G.  

• Dødsfallserstatning –aldri mindre enn 12G. ved under 67 år 

• Dødsfallserstatning til barn ved tap av forsørger inntil 6,5 G per barn. 

• Begravelsesomkostninger 0,5G 

 

En G tilsvarer per 01.05.2018 kr. 96 883,-. 

 



Gruppeliv 

Gruppelivsforsikringen gjelder hele døgnet også i fritiden. 

 

Ved dødsfall uansett årsak er erstatningen 9 G. Beløpet nedtrappes etter sikredes fylte 60 år 

og dekningen bortfaller ved utløpet av det kalenderår sikrede fyller 67 år. 

 

 

 

 

Ulykkesforsikringen 

En forsikring som gjelder i fritiden. 

 

Ved ulykke som medfører dødsfall, er erstatningen til etterlatte inntil 10 G. 

Menerstatning inntil 18 G 

Begravelsesomkostninger 0,5G 

 

 

Sjødelen: 
 

Mannskapstøy og effekter 

Ved havari og forlis dekkes mannskapstøy og effekter med inntil 1/2G eller 2/3 G. 

 

Forlishyre 

Dekker hyre ved forlis i inntil 1 måned med inntil 3/10 G. 

 

Dødsfallshyre 

Dekker hyre ved dødsfall med inntil 3/10 G. til ektefelle/samboer eller barn under 18 år.  

 

 

Generelt om forsikringen 

Enefiskere, som ikke omfattes av lov om yrkesskader, kan tegne en redusert forsikring, 

minipakke for enefiskere. I hovedsak er dette en forsikring som ikke omfatter 

yrkesskade/yrkessykdom.  

 

På årsforsikringen kan reder også melde mannskap som er medlem av norsk folketrygd (navn, 

adresse og fødselsdata) inn og ut etter behov. Det som er viktig her er at mannskapet får 

beskjed om at arbeidsforholdet er opphørt, og at forsikringen er sagt opp. Det formelle ansvar 

her påhviler reder.  Tromstrygd sender i ettertid melding til den sikrede om at forsikringen er 

opphørt og med tilbud om gruppelivsforsikring uten helseattest. 

 

For rederier som har skiftordninger, skal også de som er på fritur omfattes av forsikringen. 

Det vil si at hvis det er 7 mann på hvert ”skift”, skal mannskapslisten telle 14 navn. 

Hvis et av mannskapet blir sykemeldt, skal vedkommende fortsatt være omfattet av 

pakkeforsikringen. 

Hvis reder glemmer å melde inn nytt mannskap som erstatning for den sykemeldte, vil 

forsikringen likevel dekke det nye mannskapet i inntil 14 dager.  

 

Premie for pakkeforsikringen varierer etter båtstørrelse og om tariffområdet tilhører 

Fiskebåtredernes Forbud eller Norges Fiskarlag.  

 



 

Sykehyre (tilleggsforsikring) 

Dersom reder og mannskap er enig om det, så kan det tegnes tilleggsforsikring som dekker 

sykehyre med inntil 1/5G pr måned i inntil 3 måneder. 

 

 

Det har vist seg at enefiskere i alt for liten grad forsikrer seg for eget liv og helse. 

Det er derfor laget to spesialtilbud for medlemmer som er enefiskere. 

 

Enefiskerforsikring  

Er du enefisker kan vi tilby deg en pakkeløsning som også omfatter dekning av de samme 

forsikringsområdene som yrkesskadeforsikringen  

 

 

 

Minipakke enefiskere 

Minipakke for enefiskere er et alternativ til Enefiskerforsikringen. 

Den inneholder gruppeliv- og ulykkesforsikring (hele døgnet) og en sjødel.  

Dette produktet er uten yrkesskadeforsikring som enefiskere ikke er pålagt å ha. 

  

Redere kan tegne forsikring som en årsforsikring med et fast antall årsverk, elles som en 

kortidsforsikring hvor forsikringstiden er avtalt på forhånd. 

 


