
AVTALE OM ERSTATNING VED TAP AV SIKKERHETS- OG

HELSEGODKJENNING I NSB AS/NSB GJøVIKBANEN AS

mellom NSB AS og NJF 1/4-20t3

Disse retningslinjer regulerer erstatning som ytes av NSB AS til stillinger som

omfattes av NJFs overenskomst, og krever sikkerhetsgodkjennelse og

helsegodkjenning, hvor han/hun taper personlig godkjenning som følge av

sykdom og overføres til lavere betalt stilling i eller utenfor selskapet, under

forutsetning av at differansen mellom gammel og ny lønn er To G eller større.

1. Hvem er omfattet av avtalen

Avtalen omfatter alle ansatte av NJFs overenskomst hvor det kreves sikkerhets-

og helsegodkjenning og som:

¡ har gyldig sikkerhetsgodkjenning når avtalen trer i kraft. Med ordet "gyldig"

menes i denne avtalen sikkerhets- og helsegodkjenning som ikke er
permanent inndratt eller satt ut av kraft av NSB AS.

o er ansatt hos NSB AS på det tidspunkt det konstateres skade eller sykdom

som medfører tap av sikkerhets- og helsegodkjenntng.

2. Hva forsikringen omfatter

NSB AS yter erstatning ved varig tap av sikkerhets- og helsegodkjenning som

følge av ulykkesskade, sykdom eller annen medisinsk årsak. Det er en

forutsetning at vedkommende går over til lavere betalt stilling i eller utenfor

selskapet.

3. Konstatering for selskapets ansvar

Konstateringstidspunktet for ulykke eller sykdom kan i denne avtale tidligst settes

til den enkelte inntredelsesdato i ordningen.

4. Erstatningsberegningen

Erstatningen beregnes ut i fra vedkommende alder ved kalenderårets

begynnelse det år ulykken inntraff som førte til varig tap av sikkerhets- og

helsegodkjenning. Ved sykdom beregnes erstatningen ut i fra den alder
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vedkommende hadde ved kalenderårets begynnelse det år han første gang
søkte lege for sykdommen, selv om korrekt diagnose først ble stilt på et senere
tidspunkt.

Erstatningen baseres på forsikredes alder ved kalenderårets begynnelse og er:

Til fylte 55 år 5 c

Fra fylte 55-59 3 G

Fra fylte 60-62 I G

Ansatt som er fylt 62 år - ingen utbetaling. Ansatte på deltidsstillinger mottar en
kompensasjon forholdsvis etter sin stillingsandel.

5. Hvilke begrensninger som gjelder

NSB AS svarer ikke for tap av sikkerhets- og helsegodkjenning ved

. Bruk av alkohol, inntak av medikamenter utover legens anvisninger eller
annet beruselsesmiddel.

. Ulykkesskade eller sykdom som følge av forsett. Har sikrede under
selvforskyldt rus eller på annen måte grovt uaktsomt fremkalt skadetilfellet,
kan NSBs ansvar nedsettes eller falle helt bort.

. Ulykkesskade eller sykdom pådratt ved annen yrkesmessig aktivitet enn i

tjeneste hos NSB. Ved utleieforhold, etter godkjennelse fra NSB, gjelder
likevel avtalen.

. Tap av godkjenning som følge av uaktsomhet eller brudd på jernbanens
sikkerhetsreglement.

o Sikredes død (uansett årsak).

6. Skadeoppgjør utbetaling av erstatning

Skadetilfellet anses inntruffet den dag NSBs bedriftshelsetjeneste på
grunnlag av avtalemessig omfattet ulykkesskade, sykdom eller annen
registrerbar medisinsk årsak fastslår at tap av godkjenning er varig. Er det
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tvil om tapet av godkjenning er varig, kan vedkommende påklage

avgj ø relsen om udyktig het etter gjeldende forvaltnin gsrettslige reg ler.

6.2 NSB AS og vedkommende kan kreve at erstatningsoppgjør skal utstå i inntil

3 år regnet fra konstateringstidspunktet for skade/sykdom når det er fortsatt

tvil om tap av sikkerhet- og helsegodkjenning er varig. Etter utløpet av

denne perioden skal skaden avgjøres etter den helsetilstand som antas å

bli sikredes varige. I denne forbindelse skal det på NSBs anmodning,
gjennom lege gis adgang til gjennomsyn av kilder som beskriver sikredes

nåværende og tidligere helsetilstand som f.eks. journaler, fraværslister,

legeerklæringer o.l. NSB har rett til ved sin lege å undersøke

vedkommende tilstand.

6.3 Når kjennelsen med den nødvendige dokumentasjon om varig tap av

godkjenning, og årsaken til tapet foreligger fra bedriftshelsetjenesten, skal

NSB ta stilling til erstatningsansvaret.

6.4 Utbetaling av erstatningen skjer på det tidspunkt vedkommende faktisk går

ned i lønn og kan dokumentere dette.

6.5 NSB har rett til regress mot ansvarlig skadevolder for erstatning i henhold til

lov om skadeerstatning paragraf 3-7 nr. 3.

6.6 Erstatningen beregnes på grunnlag av G på oppgjørstidspunktet.
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7. Definisjoner

Ulykkesskade.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen ved en plutselig og uforutsett ytre
hendelse. Skade på sinnet alene som fører til psykiske lidelser regnes ikke som
ulykkesskade.

8. Gjenopptakelse i avtalen

Vedkommende som har tapt sin godkjenning og fått utbetalt erstatning kan ikke
gjenopptas i avtalen selv om bedriftshelsetjenesten finner det sikkerhetsmessig
forsvarlig å utstede ny godkjenning.
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