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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 lovpligtig arbejdsskadeforsikring, så dine medarbejdere er bedre stillet efter en
arbejdsskade.

Hvad dækker den?
! Forsikringen dækker virksomheden
mod enhver forpligtelse overfor sine
medarbejdere, som kommer ud for en
arbejdsulykke efter Arbejdsskadesikringslovens regler om arbejdsulykker.
! Ydelser efter arbejdsskadesikringsloven:
• Betaling af sygebehandling,
optræning og hjælpemidler
• Erstatning for tab af erhvervsevne
• Godtgørelse for varigt mén
• Erstatning for tab af forsørger
• Godtgørelse til efterladte
Desuden kan en indehaver af en
personligt ejet virksomhed tegne frivillig
arbejdsskadeforsikring, der dækker på
samme måde som den lovpligtige
forsikring.

Hvad dækker den ikke?
" Forsikringen dækker ikke arbejdsskader, der skyldes erhvervssygdomme eller ulykker som ikke
skyldes arbejde.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#

Forsikringen dækker i henhold til Lov
om Arbejdsskadesikring.

Hvor er jeg dækket?
! Arbejdsskadeforsikring dækker ansatte som udfører arbejde i Danmark, samt ansatte som
udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet i arbejdsgiverens tjeneste.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•
•

Der skal afgives korrekte oplysninger om antal af medarbejdere og arbejdets art ved tegning af
forsikringen.
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.
Anmeldelse af skader skal ske hurtigst muligt og senest 9 dage efter skaden er sket.
Anmeldelsen af skaden skal ske via EASY på www.aes.dk

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 per måned, kvartal, halvår eller årligt.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen dækker skader, der er sket i forsikringstiden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Hvis forsikringen er tegnet som en 1-årig forsikringsaftale kan den opsiges skriftligt med en måneds
varsel til hovedforfald. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftligt med
en måneds varsel til udløbet af den flerårige aftaleperiode. Varslet kan være længere end 1 måned,
hvilket i så fald fremgår af policen. Opsiges forsikringen ikke med det nævnte varsel, fortsætter
forsikringen.

