Nullstill

Nullstill skjemaet før du lukker det.

Søknad fra selvstendig næringsdrivende
om opptak/endring i forsikring for tillegg til
sykepenger og foreldrepenger ved fødsel og
adopsjon

FOLKETRYGDEN
Orienteringen står på baksiden

Folketrygdloven § 8−36
Søknaden skal sendes NAV lokalt der du bor.
(Selvstendig næringsdrivende kan også tegne
frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade.
Det må gjøres på egen blankett.
Se for øvrig orienteringen på baksiden)

Søknaden mottatt den

Fylles ut av
NAV lokalt

1 Opplysninger om søkeren
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Telefonnummer

Boligadresse, postnummer og poststed

Bokommune

Virksomhetens (firmaets) navn og adresse

Telefonnummer

Virksomhetens art (bransje)

Når startet virksomheten?

2 Andre opplysninger av betydning for behandlingen av søknaden
Hvilke rettigheter
søker du om?

65% sykepenger
fra første dag

Er du for tiden sykmeldt?

Ja

100% sykepenger fra
syttende dag
Nei

Pensjonsgivende inntekter som selvstendig
næringsdrivende de tre siste årene
År

Betaler du forskottsskatt?

Har du inntekt som
Ja
arbeidstaker?
Inntekter som arbeidstaker
de tre siste årene

Kroner

År

Ja

Nei

Ja
Hvis ja, oppgi revisorens navn og adresse

Nei

Har du revisor?

Søkerens underskrift

4 NAV lokalt sine merknader
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Kroner

Eventuelle andre tilleggsopplysninger av betydning for
fastsettelse av premiegrunnlaget og sykepengegrunnlaget

3 Underskrift
Sted og dato

100% sykepenger
fra første dag
Nei

ORIENTERING
Obligatorisk rett til sykepenger
Selvstendig næringsdrivende har obligatorisk rett
til sykepenger som svarer til 65 prosent av pensjonsgivende inntekt fra og med 17. sykedag.
Sykepengene blir beskattet etter de vanlige reglene
og tatt med ved beregningen av pensjonspoeng. De
blir utbetalt gjennom NAV lokalt i bokommunen.
For å få rett til sykepenger kreves det som hovedregel
at man har arbeidet i selvstendig næring i minst 4 uker.
I tillegg må arbeidsinntekten på årsbasis overstige en
nærmere bestemt grense.
Sykepengegrunnlaget skal svare til den pensjonsgivende årsinntekten. Som hovedregel beregnes
denne på grunnlag av gjennomsnittet av de pensjonspoengtallene som er fastsatt for de tre siste årene.

Sykepenger skal erstatte tap av pensjonsgivende
inntekt. Dersom den næringsdrivendes situasjon på
sykmeldingstidspunktet er slik at han/hun ikke vil bli
godskrevet pensjonsgivende inntekt, kan krav om
sykepenger bli avslått. I slike situasjoner kan en
heller ikke tegne forsikring for tillegg til sykepenger
og foreldrepenger ved fødsel og adopsjon.
Selvstendig næringsdrivende må gi melding om sykdommen til NAV lokalt for at ventetiden på 16 dager
kan ta til. En selvstendig næringsdrivende kan som
regel ikke få sykepenger for tiden før han eller hun
har søkt lege.

Forsikring for tillegg til sykepenger
De som ønsker en bedre sykepengeordning enn den
obligatoriske, kan etter den enkeltes behov tegne
forsikring for tillegg til sykepenger etter følgende
alternativer:
a 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første
sykedag
b 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra
17. sykedag
c 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første
sykedag
Bare ett av alternativene kan velges.

En selvstendig næringsdrivende har vanligvis ikke rett
til sykepenger fra tilleggstrygden hvis han eller hun
blir arbeidsufør i de første fire ukene regnet fra den
dagen NAV lokalt mottok søknaden.
De må betale en særskilt premie for tilleggstrygden.
Premien fastsettes i prosent av den forventede
pensjonsgivende årsinntekten som selvstendig
næringsdrivende.
Vi gjør oppmerksom på at det er egne regler for
fiskere og fangstmenn, for jordbrukere og for
reindriftssamer.

Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
De som har vært i intektsgivende arbeid i minst seks
av de siste 10 månedene før stønadsperioden tar til,
har rett til foreldrepenger. Foreldrepengene svarer til
65 prosent av den pensjonsgivende årsinntekten, og
beregnes på samme måte som sykepenger.

Tilleggstrygden, alternativ b og c, gjelder også foreldrepenger. Forsikringen må være tegnet minst 10 måneder
før fødselen/omsorgsovertakelsen.

Frist for framsetting av krav
Det kan ikke betales sykepenger for lengre tid tilbake
enn tre måneder før den kalendermåneden da kravet
settes fram.

NAV lokalt kan gi nærmere opplysninger.

Frivillig yrkesskadetrygd
Selvstendig næringsdrivende som blir yrkesskadet
i sin virksomhet, har ikke krav på særfordeler ved
yrkesskade uten at de har tegnet frivillig trygd på
forhånd, jf. folketrygdloven § 13−13.
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Søknad om opptak i den frivillige trygden må skrives på
en egen blankett som heter NAV 13−13.05. For mer
informasjon se Arbeids og velferdsetatens hjemmesider: www.nav.no eller ta kontakt med NAV lokalt.

