FOLKETRYGDEN
Nullstill

Forsikring mot ansvar for
sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter

Nullstill skjemaet før du lukker det.

Folketrygdloven § 8-21
SØKNAD OM OPPTAK
Skal sendes NAV Arbeid og
ytelser Karmøy.
Se orienteringen på baksiden.

1 For arbeidsgiveren
1.1 Arbeidsgiverens/virksomhetens navn

1.2 Organisasjonsnr. (9 siffer)

1.3 Fullstendig kontoradresse

1.4 Telefonnummer

1.5 Kontorkommune

1.6 Kommunenummer

1.7 Samlede lønnsutbetalinger i kalenderåret
1.8 Ved nyetablering, oppgi alle de påregnede lønnsutbetalingene i kalenderåret
1.9 Har du tidligere vært med i forsikringsordningen?

Ja

1.7.1 År

1.7.2 Kroner

1.8.1 År

1.8.2 Kroner

Nei

1.10 Hvis ja, oppgi sluttdato

1.11 Andre opplysninger

1.12 Sted og dato
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1.13 Arbeidsgiverens stempel og underskrift

Orientering til arbeidsgiveren
Teksten i folketrygdloven lyder slik:
§ 8-21 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden
En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede lønnsutbetalingene i det foregående
året ikke overstiger 40 ganger grunnbeløpet.
Forsikringen skal omfatte alle ansatte.
Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i arbeidsgiverperioden og får
refusjon fra folketrygden.
Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger med ferie
penger av sykepenger ved fravær utover tre kalenderdager i hvert
tilfelle. Det er et vilkår for refusjon at fraværet i refusjonsperioden er
dokumentert med legeerklæring.
Departementet gir forskrifter om forsikringsordningen, herunder hvor
stor premien skal være, og hvordan den skal betales, se § 23-6.

1 Forsikringen gjelder fra

Forsikringen gjelder fra og med begynnelsen av kvartalet etter at søknad om
opptak i forsikringsordningen er mottatt av NAV. Forsikringen gjelder ikke for
sykdomstilfeller som er påbegynt før dette tidspunktet.

2 Premie

Arbeidsgiveren skal betale en forsikringspremie, som fastsettes i prosent
av de samlede lønnsutbetalingene i det kalenderåret som utløper midt i
forsikringsåret (premiegrunnlaget). Forsikringsåret løper fra 1. juli til 30. juni.
Ved beregningen av de samlede lønnsutbetalingene ses det bort fra lønn
til arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsgiverens sykepengeansvar etter
folketrygdloven § 8-20.
Premien for forsikringsåret innbetales forskuddsvis pr. kvartal med et foreløpig
beløp. NAV avregner forsikringsåret i det fjerde kvartalet, som er perioden fra
1. april til 30. juni. NAV innhenter opplysninger om bedriftens samlede lønnsutbetalinger fra a-ordningen og avregner forsikringspremien etter denne.

3 Opphør av forsikringen
Forsikringen opphører
a) når premien ikke blir betalt
b) fra den dagen virksomheten opphører
c) ved utgangen av det kvartalet NAV har mottatt oppsigelse av forsikringen
d) når lønnsutgiftene overstiger 40 G pr år.
Arbeidsgiveren kan ikke bli gjenopptatt i forsikringsordningen før det er gått
minst ett år, dersom forsikringen opphører etter bokstav a, c eller d.

Ta kontakt med NAV 55553336 eller se www.nav.no for nærmere orientering.
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