Viktig informasjon rundt våre forsikringer
Ansvarsforsikring
Generelt
Ansvarsforsikringen skal beskytte forsikringstaker mot erstatningskrav fra en skadelidt. For at
forsikringen skal kunne komme til anvendelse må ansvaret for skaden som er oppstått ligge hos den
forsikrede (arbeidstaker). Ettersom hendelige uhell ikke medfører noe erstatningsansvar for
forsikringstaker er hendelige uhell ikke dekningsmessige. Dette er ingen såkalt «tabbeforsikring».
Ansvarsforsikring – Vikartjenester
Dette omhandler all utleie av arbeidskraft som ikke er landbruksrelatert. F.eks. arbeidskraft til
snekkerfirma der arbeidstaker arbeider for snekkerfirma, men blir lønnet gjennom laget.
I avtalen som skal brukes heter det: «Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle skader, tap eller mangler
som forårsakes av innleide arbeidstakeres utførelse av arbeid. Utleiers ansvar er for øvrig uansett
begrenset til de forhold som dekkes av utleiers forsikringsordninger.» Dette punktet er viktig at alle
som leier ut arbeidskraft til andre har med i avtalen. De lag som ikke bruker avtalen som ligger på
våre nettsider MÅ så raskt som mulig få endret avtalen opp mot sine kunder.
Dette gjelder også dersom et medlem i ditt lag leier sin avløser videre til f.eks. nabogården.
Traktorskade
Dersom arbeidstaker gjør skade på andre ting eller personer ved bruk av traktor, gjelder
ansvarsforsikringen som bonden har på traktoren. Bilansvarsloven trer alltid inn først i slike saker.
Dersom arbeidstaker kan stilles til ansvar for skade vedkommende gjør på selve traktoren kan
ansvarsforsikringen til NLT tre i kraft.
Innrømmelse
Uansett skade arbeidstaker gjør på tredjemanns eiendom, må aldri arbeidstaker innrømme
erstatningsplikt!

Yrkesskadeforsikring
Generelt
Privatpersoner med yrkesskade må først ha et yrkesskadevedtak fra NAV. Dette vedtaket gir rett til
dekning av utgifter som er utløst av yrkesskaden fra HELFO. Alle dokumenterte utgifter skal sendes til
HELFO.
Yrkesskadeskjema inkludert kopi av «Melding om yrkesskade» som er sendt til Folketrygden, skal
sendes til NLT så snart som mulig etter at skaden har skjedd. Yrkesskadeforsikring dekker beløp
utover det som HELFO refunderer, samt utbetaling på skader som gir varige mén.
Tannskade
Alle tannskader blir til liks med ovennevnte skader refundert av HELFO. Likevel ønsker vi å få inn
yrkesskademelding på alle tannskader også. Yrkesskadeforsikringen dekker utgifter utover det som
HELFO refunderer.
Småskader
Vi går vekk fra å kategorisere noen skader som «småskade». Fra nå, skal alle yrkesskademeldinger
sendes til forsikringsselskapet, selv om skaden kan være ubetydelig.

