Arbejdsskadeforsikring

Selskab: Fiskernes Forsikring

FT.nr.: 50635

Danmark

Dette er en kort beskrivelse af arbejdsskadeforsikring. Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. Da der
er tale om en lovpligt forsikring, vil det i tilfælde af en skade altid være den til enhver tid gældende lovgivnings regler, der skal
følges.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Lovpligt arbejdskadeforsikring. Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger personer til at udføre arbejde her i landet, skal tegne denne
forsikring ifølge Lov om arbejdsskadesikring. Alle selvstændige samt medarbejdende ægtefæller kan tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring for egen person.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Såfremt et ulykkestilfælde, sket i forbindelse med
arbejdet, anerkendes som en arbejdsskade af
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er der mulighed
for følgende erstatninger efter loven:



Skader opstået over længere tid, såsom
nedslidning og erhvervssygdomme



Skader der ikke er sket i forbindele med
arbejdet, f.eks. sket i fritiden

✓

Behandlingsudgifter, herunder brille- og
og tandskader



✓
✓
✓
✓

Skader opstået i forbindelse med arbejde,
der ikke er i arbejdsgivers interesse

Godtgørelse for varigt mén



Skader opstået til og fra arbejdet

Erstatning for tab af erhvervsevne
Godtgørelse til efterladte
Erstatning for tab af forsørger

Derudover har Fiskernes Forsikring udvidet
forsikringen til også at omfattte :

✓
✓
✓
✓

Gruppeulykkesforsikring
Produktansvarsforsikring

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

Følger til erhver tid gældende lov og
almindelig praksis fra Arbejdsmarkedet
Erhvervssikring og Ankestyrelsen

Sundhedsforsikring
Psykologhjælp ved forlis og andre voldsomme
skader

Hvor er jeg dækket?
✓ Forsikringen dækker ved arbejde udført i Danmark, samt ved tjensterejser og udstationeringer

Hvilke forpligtelser har jeg?
–
–
–
–
–
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Du skal give os korrekte oplysninger om antal ansatte og arbejdets art ved forsikringens tegning
Du skal altid gennemgå policen ved modtagelsen og sikre, den er udstedt som aftalt
Give os besked ved senere ændringer i virksomhedens oplysninger
Arbejdsgiveren skal anmelde skader hurtigst muligt eller senest 9 dage efter skadens indtræden
Dødsfald skal anmeldes inden 48 timer

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen er tegnet som en reguleringsforsikring, som opkræves halvårligt, henholdvis d. 1. januar og d,. 1. juli.
Ved opkrævning d. 1. januar opkræves reguleringen fra året før. Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.
Der skal betales seneste den dato, som fremgår af indbetalingskortet.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen dækker skader, der er sket i forsikringstiden. Forsikringen tegnes for et år af gangen og fornys
automatisk, indtil den bliver opsagt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen skal opsiges skriftligt med 28 dages varsel til forsikringensperiodens udløb.
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