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Hvad dækker den? 

Sygedriftstabsforsikring 

 Virksomhedens driftstab ved medarbejders uarbejds-

dygtighed 

 

Tillægsforsikringer 

 Ingen tilvalgsdækninger 

 

 
Hvad dækker den ikke? 

Uarbejdsdygtighed der er direkte eller indirekte skyldes  

 Sygdom og tilskadekomst, der er opstået før køb af 

forsikringen 

 Sygdom opstået de første 6 måneder efter køb af forsik-

ringen 

 Psykiske sygdomme opstået de første 12 måneder efter 

køb af forsikringen 

 Kroniske lidelser 

 Fortsæt og grov uagtsomhed 

 Selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller 

andre rusmidler 

 Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder 

 Sygdom som følge af graviditet eller fertilitetsbehand-

ling 

 Motor- og racerbådsløb, motocross, speedway, rally mv. 

 Kosmetisk behandling 

 Fedme- eller vægttabsoperationer 

 Interne forhold i virksomheden, fx omplacering, organi-

sationsændringer mv. 

   

 

 
Er der nogen begrænsninger i dækningen? 

Sygedriftstabsforsikring 

 Der udbetales først efter en vente periode. Længden af 

denne er individuelt bestemt 

 Der udbetales maksimalt Sygedriftstab i 12 måneder  

     

 
Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker i Danmark. 

     

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Ved sygdom eller et ulykkestilfælde skal du fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen og sygeperioden til brug for bereg-

ning af erstatningens størrelse. 

Sygedriftstabsforsikring 
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET 

Selskab: If Skadeforsikring Produkt: Sygedriftstabsforsikring 
 

 

 

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 sygedriftstabsforsikring dækker virksomhedens driftstab, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge eller komme ud for en ulykke 

og dermed ikke kan arbejde. 
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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. 

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? 

Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfal-

der. 

Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren 

som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 
 


