4. KAFLI
Vinnuslys, slysatryggingar, atvinnusjúkdómar og greiðsla launa í
slysa- og veikindatilfellum
4.1

Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður

4.1.1

Ef starfsmaður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss, skal hann tilkynna það
þegar í upphafi vinnudags. Vinnuveitandi ákveður hvort læknisvottorðs skuli krafist
og hvort það skuli vera frá trúnaðarlækni fyrirtækis. Krefjast má læknisvottorðs af
starfsmanni vegna óvinnufærni hvenær sem þykir þörf á.

4.1.2

Skylt er starfsmanni sem er óvinnufær vegna veikinda eða slyss að gangast undir
hverja þá venjulegu og viðurkenndu læknisrannsókn sem trúnaðarlæknir kann að
telja nauðsynlega til þess að skorið verði úr því hvort forföll séu lögmæt, enda sé
kostnaður vegna viðtals við lækni og nauðsynlegra læknisrannsókna greiddur af
atvinnurekanda.

4.1.3

Endurgreiða skal starfsmanni gjald vegna læknisvottorða sem krafist er skv. gr.
4.1.1 og 4.1.2. Sama gildir um viðtal hjá lækni vegna öflunar vottorðs.

4.2
4.2.1

Vinnuslys og atvinnusjúkdómar
Sjúkrakostnaður
Við vinnuslys kosti vinnuveitandi flutning hins slasaða til heimilis eða sjúkrahúss og
endurgreiði honum eðlilegan útlagðan sjúkrakostnað í hverju tilfelli, annan en þann
sem almannatryggingar greiða.

4.2.2

Launagreiðslur í vinnuslysa- eða atvinnusjúkdómatilfellum
Í hverju vinnuslysa- eða atvinnusjúkdómstilfelli sem orsakast við vinnuna eða af
henni eða flutnings til og frá vinnustað, greiðir atvinnurekandi laun fyrir dagvinnu í
allt að 3 mánuði enda gangi dagpeningar frá Tryggingastofnun ríkisins vegna
þessara daga til atvinnurekanda.

4.3
4.3.1

Réttur til launa vegna veikinda og slysa
Laun í veikinda- og slysaforföllum á fyrsta ári
Launagreiðslum til starfsmanna í veikindaforföllum þeirra hjá sama vinnuveitanda,
skal á 1. ári haga þannig að tveir dagar greiðast fyrir hvern unninn mánuð.

4.3.2

Laun í veikinda- og slysatilfellum eftir eitt ár
Launagreiðslu til starfsmanna í veikindaforföllum þeirra sem unnið hafa hjá sama
atvinnurekanda í eitt ár eða meira skal haga þannig:
Eftir 1 árs starf hjá sama atvinnurekanda: 2 mánuði á föstum launum á hverjum 12
mánuðum,
eftir 5 ára starf hjá sama atvinnurekanda: 4 mánuði á föstum launum á hverjum 12
mánuðum
eftir 10 ára starf hjá sama atvinnurekanda: 6 mánuði á föstum launum á hverjum 12
mánuðum.
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Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.
4.4

Launahugtök
Föst laun
Með föstum launum er átt við dagvinnulaun auk fastrar reglubundinnar yfirvinnu.
Yfirvinna í skilningi þessarar greinar telst föst og reglubundin hafi hún verið
samfelld síðustu fjóra mánuði.
Dagvinnulaun
Með dagvinnulaunum er hér átt við föst laun fyrir vinnu á dagvinnutímabili, ásamt
föstum aukagreiðslum öðrum en kostnaðargreiðslum.

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1
4.7
4.7.1

Starfshæfnisvottorð
Atvinnurekandi getur óskað þess að starfsmaður, sem verið hefur óvinnufær vegna
veikinda eða slysa samfellt í 1 mánuð eða lengur, leggi fram vottorð um starfshæfni
áður en hann hefur störf að nýju. Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis
atvinnurekanda.
Skráning veikindadaga
Halda skal skrá yfir veikindadaga starfsmanns.
Forföll af óviðráðanlegum ástæðum
Starfsmaður á rétt á leyfi frá störfum þegar um óviðráðanlegar (force majeure) og
brýnar fjölskylduástæður er að ræða vegna sjúkdóms eða slyss sem krefjast
tafarlausrar nærveru starfsmanns.
Starfsmaður á ekki rétt á launum frá atvinnurekanda í framangreindum tilfellum, sbr.
þó ákvæði gr. 4.8.1.

4.8
4.8.1

Veikindi barna yngri en 13 ára
Fyrstu sex mánuði í starfi hjá vinnuveitanda er foreldri heimilt að verja tveimur
dögum fyrir hvern unninn mánuð til aðhlynningar sjúkum börnum sínum undir 13
ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Eftir 6 mánaða starf verður
rétturinn 12 dagar á hverju 12 mánaða tímabili. Foreldri heldur dagvinnulaunum
sínum, svo og vaktaálagi þar sem það á við.
Með foreldri í 1. mgr. er einnig átt við fósturforeldri eða forráðamann, sem er
framfærandi barns og komi þá í stað foreldris.

4.9

Mæðraskoðun
Barnshafandi konur eiga rétt til nauðsynlegra fjarvista frá vinnu vegna
mæðraskoðunar án frádráttar á föstum launum þurfi slík skoðun að fara fram í
vinnutíma.
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4.10

Dánar-, slysa- og örorkutryggingar
Njóti starfsmaður ekki dánar-, slysa- og örorkutrygginga
ráðningarsamningi skulu eftirfarandi ákvæði gilda:

skv.

gildandi

4.10.1

Atvinnurekandi tryggir það launafólk, sem samningur þessi tekur til, fyrir dauða,
varanlegri læknisfræðilegri örorku og/eða tímabundinni örorku af völdum slyss við
vinnu eða á eðlilegri leið frá heimili til vinnustaðar og frá vinnustað til heimilis. Ef
starfsmaður hefur vegna starfs síns viðlegustað utan heimilis, kemur viðlegustaður í
stað heimilis, en tryggingin tekur þá einnig til eðlilegra ferða milli heimilis og
viðlegustaðar.

4.10.2

Vátrygging gildir í ferðum innanlands og utan sem farnar eru á vegum
atvinnurekanda.

4.10.3

Tryggingin skal ná til slysa, er verða við íþróttaiðkun, keppni og leiki, enda hafi
slíkt farið fram á vegum atvinnurekanda eða starfsmannafélags og ætlast sé til
þátttöku í slíkri iðkun sem hluti af starfi starfsmanna. Ekki skiptir máli að þessu leyti
hvort slysið verður á hefðbundnum vinnutíma eða utan hans. Undanskilin eru slys er
verða í hnefaleikum, hvers konar glímu, akstursíþróttum, drekaflugi, svifflugi,
teygjustökki, fjallaklifri sem krefst sérstaks búnaðar, bjargsigi, froskköfun og
fallhlífastökki.

4.10.4

Tryggingin greiðir ekki bætur vegna slyss, sem hlotist hefur af notkun
skráningarskyldra vélknúinna ökutækja og er bótaskyld skv. lögboðinni
ökutækjatryggingu, hvort heldur ábyrgðartryggingu eða slysatryggingu ökumanns
og eiganda skv. umferðarlögum.

4.10.5

Tryggingin tekur gildi gagnvart starfsmanni þegar hann hefur störf fyrir
atvinnurekanda (fer á launaskrá) og fellur úr gildi þegar hann hættir störfum.

4.10.6

Vísitala og vísitölutenging bóta
Vátryggingafjárhæðir miðast við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar sem gildir
frá 1. febrúar 2008 (282,6 stig) og breytast 1. dag hvers mánaðar í réttu hlutfalli við
breytingu vísitölunnar.
Bótafjárhæðir reiknast á grundvelli vátryggingarfjárhæða á slysdegi en breytast með
vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í réttu hlutfalli við breytingu vísitölunnar frá
slysdegi til uppgjörsdags.

4.10.7

Dánarbætur

4.10.7.1 Valdi slys dauða vátryggðs innan þriggja ára frá slysdegi, greiðast rétthafa
dánarbætur að frádregnum þegar útgreiddum bótum fyrir varanlega læknisfræðilega
örorku vegna sama slyss.
4.10.7.2 Dánarbætur eru:
Til eftirlifandi maka skulu bætur nema kr. 5.000.000
Með maka er átt við einstakling í hjúskap, staðfestri samvist eða í skráðri óvígðri
sambúð með hinum látna.
Til hvers ólögráða barns sem hinn látni fór með forsjá með eða greiddi meðlag með
samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 skulu bætur vera jafnháar heildarfjárhæð
barnalífeyris skv. almannatryggingalögum hverju sinni, sem það hefði átt rétt til
vegna andlátsins til 18 ára aldurs. Um er að ræða eingreiðslubætur. Við útreikning
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bóta skal miðað við fjárhæð barnalífeyris á dánardegi. Bætur til hvers barns skulu þó
aldrei nema lægri fjárhæð en kr. 2.000.000. Skulu bætur til barna greiddar út til þess
sem fer með forsjá þeirra eftir andlát vátryggðs. Til hvers ungmennis á aldrinum 1822 ára, sem áttu sama lögheimili og hinn látni og voru sannanlega á framfærslu hans
skulu bætur vera kr. 500.000. Hafi hinn látni verið eini framfærandi barns eða
ungmennis hækka bætur um 100%.
Hafi hinn látni sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum 67 ára eða eldri, skal hið
eftirlifandi foreldri eða foreldrar sameiginlega fá bætur er nema kr. 500.000.
Eigi hinn látni ekki maka skv. tölulið 1. greiðast dánarbætur kr. 500.000. til
dánarbús hins látna.
4.10.8

Bætur vegna varanlegrar örorku
Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli læknisfræðilegar afleiðingar
slyss. Skal varanleg örorka metin til stiga samkvæmt töflu um miskastig, sem gefin
er út af Örorkunefnd og skal matið miðast við heilsufar tjónþola eins og það er þegar
það er orðið stöðugt.
Grunnfjárhæð örorkubóta er kr. 11.400.000. Bætur vegna varanlegrar örorku skulu
reiknast þannig að fyrir hvert örorkustig frá 1-25 greiðast kr. 114.000, fyrir hvert
örorkustig frá 26-50 greiðast kr. 228.000, fyrir hvert örorkustig frá 50-100 greiðast
kr. 456.000. Bætur vegna 100% varanlegrar örorku eru því kr. 31.350.000.
Örorkubætur skulu jafnframt taka mið af aldri tjónþola á slysdegi þannig að bætur
lækki um 2% fyrir hvert aldursár eftir 50 ára aldur. Eftir 70 ára aldur lækki bætur
um 5% af grunnfjárhæð fyrir hvert aldursár. Aldurstenging örorkubóta skal þó aldrei
leiða til meiri skerðingar en 90%.

4.10.9

Bætur vegna tímabundinnar örorku
Valdi slys tímabundinni örorku skal trygging greiða dagpeninga í hlutfalli við
starfsorkumissinn fjórum vikum frá því slys átti sér stað og þar til starfsmaður
verður vinnufær eftir slysið eða þar til örorkumat hefur farið fram, þó ekki lengur en
í 37 vikur.
Dagpeningar vegna tímabundinnar örorku eru kr. 25.000 á viku. Ef starfsmaður er
vinnufær að hluta greiðast dagpeningar hlutfallslega.
Dagpeningar úr tryggingu greiðast til atvinnurekanda meðan starfsmaður fær greidd
laun samkvæmt kjarasamningi eða ráðningarsamningi en síðan til starfsmanns.

4.10.10 Atvinnurekanda ber að kaupa tryggingu hjá tryggingafélagi með starfsleyfi hér á
landi sem fullnægir ofangreindum skilyrðum kjarasamningsins um slysatryggingar.
Að öðru leyti en tiltekið er í þessum kafla samningsins skulu gilda um trygginguna
skilmálar viðkomandi tryggingafélags og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr.
30/2004.
Ofangreind ákvæði um slysatryggingar og nýjar bótafjárhæðir taka til slysa sem
verða eftir 1. október 2008.
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