Arbejdsskadeforsikring
Produktinformation (IPID)
Selskab: Protector Forsikring
Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Arbejdsskadeforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede
betingelser og policen, der sammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring for alle virksomheder og ansatte. Forsikringen kan desuden oprettes for
enkelt-mands-virksomheder og foreninger som en frivillig forsikring. Den dækker bl.a. erstatning for mén og erhvervsevne
som følge af en arbejdsulykke i overensstemmelse med arbejdsskadeloven.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker forsikringstageren for
enhver forpligtelse vedr. arbejdsulykker mm. jf.
Lov om arbejdsskadesikring $5, (dog undtaget
erhvervssygdom, jf. $7) og $6, stk. 1 eller
fremtidige bestemmelser, der erstatter denne.

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker ikke arbejdsskader, der
ikke er ulykker, f.eks. erhverssygdomme $7
Arbejdsskader der ikke er omfattet af Lov om
arbejdsskadesikring $5 og $6 stk. 1

Arbejdsskadesikringsloven dækker
følgende:
Betaling af sygebehandling, optræning og
hjælpemidler
Erstatning for tab af erhvervsevne fra 15%
Godtgørelse for varigt mén fra 5%
Erstatning for tab af forsørger
Godtgørelse til efterladte
Udover den lovpligtige dækning, omfatter
forsikringen:
Personer, hvor der for forsikringstager er tale om
et antagelsesforhold
Personer, hvor forsikringstager har
instruktionsbeføjelsen
For selvstændige og medarbejdende ægtefæller
er det frivilligt at tegne arbejdsskadeforsikring.
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Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Brillestel er begrænset til den i arbejdsskadesikringslovens $15 stk. 5 anførte sats (anvendes
ikke i praksis)

Hvor er jeg dækket?
Arbejdsskadeforsikringen dækker hele verden, såfremt skaden er omfattet af Lov om arbejdsskadesikring $5 (dog
undtaget erhvervssygdom, jf. $7) og $6, stk. 1 eller fremtidige bestemmelser, der erstatter denne.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger om antallet af medarbejdere og arbejdets art, ved forsikringens tegning.
• Give os skriftlig besked ved ændring af ejerforhold, virksomhedens virkefelt eller produktion og ved ophør af
virksomheden.
• Du skal straks anmelde skader via Easy på www.aes.dk.
• Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se, om alt er som aftalt.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingsfristen af præmieopkrævningen fremgår af fakturaen.
Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er
forbundet med opkrævningen og betaling af præmie.
Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BetalingsService, således at betalingen sker automatisk, men det er også
muligt at få tilsendt indbetalingskort.
Forsikringen betales helårligt.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato, som fremgår af policen. Såfremt der i policen ikke er angivet en bestemt
løbetid for forsikringen, fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Både du og Erhvervsforsikring Danmark Agentur kan opsige forsikringen skriftligt med mindst én måneds varsel til årligt
hovedforfald.
Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år,
perioden udløber.
Ved varsling af præmieændring kan forsikringen opsiges med virkning fra tidspunktet for førstkommende forfaldsdato.
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