Arbejdsskadeforsikring
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Arbejdsskadeforsikring

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En arbejdsskadeforsikring dækker ulykker som er opstået i arbejdstiden. Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at købe en arbejdsskadeforsik
ring som dækker dine medarbejdere. Det fremgår af arbejdsskadesikringsloven, hvad forsikringen dækker. Og det er Arbejdsmarkeds
Erhvervssikring som afgør om en ulykke er dækket af arbejdsskadesikringsloven og hvilken erstatning du modtager

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Arbejdsskadeforsikring

Ydelser der ikke fremgår af arbejdsskadesikringsloven

Erhvervsevnetab
Ménerstatning

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Dødsfaldserstatning

Begrænsningerne fremgår af arbejdsskadesikringsloven

Behandlingsudgifter
Briller og kontaktlinser
Akut krisehjælp

Tillægsforsikringer
Ingen tilvalgsdækninger

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker under arbejde i Danmark og under visse erhvervsrejser.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal give besked, når der er ændring i antal ansatte og deres erhverv.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve
et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage
efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring
AB (publ) i Sverige
Adresse: Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
CVR-nr: 24 20 32 12

Telefon : 70 12 12 22

1/2

www.if.dk

If 2018/01

Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfal
der.

