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Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Denne forsikring dækker dækker virksomhedens driftstab, hvis du eller dine medarbejdere bliver uarbejdsdygtige som følge af en ulykke eller sygdom.

Hvad dækker den?
! Forsikringen dækker virksomhedens
driftstab, hvis ejer eller medarbejderes sygefravær medfører
nedgang i virksomhedens omsætning.

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke driftstabet, hvis
uarbejdsdygtighed skyldes:
" Sygdom opstået de første 6 måneder
efter køb af forsikringen
" Sygdom og tilskadekomst opstået
inden køb af forsikringen
" Fortsæt og grov uagtsomhed
" Selvforskyldt beruselse, påvirkning af
narkotika eller andre rusmidler
" Epidimier eller pandemier under
offentlig behandling
" Kosmetisk behandling
" Deltagelse i slagsmål eller
ulovligheder
" Udøvelse af kampsport eller anden
farlig sport

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#
#

Forsikringen dækker sygefravær som
overstiger 3 uger
Forsikringen dækker i maksimalt 12
måneder

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•
•
•

Ved sygdom eller et ulykkestilfælde skal sygefraværet dokumenteres af læge.
Erstatningskrav skal fremsættes inden 1 år efter skadetidspunkt.
Der skal gives besked til selskabet, hvis der sker forandringer i risikoen.
Ved modtagelse af forsikringspolice skal denne læses igennem, for at sikre at policen er som
aftalt.
Erstatningskrav skal fremsættes inden 1 år efter skadetidspunkt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af indbetalingskort - eller meddelelse. Der
skal betales via indbetalingskort eller ved en betalingsaftale. Herefter kan forsikringen betales
enten kvartalsvist, halvårligt eller årligt.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen, medmindre andet fremgår af policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til hovedforfald. Opsiges forsikringen ikke
med det nævnte varsel, fortsætter forsikringen.

