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Arbejdsskadeforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Denne forsikring er leveret af  Lloyd’s Insurance Company S.A., et belgisk aktieselskab (société 

anonyme/naamloze vennootschap) med registreret hjemsted på adressen Bastion Tower, Marsveldplein 5, 

1050 Bruxelles, Belgien og registreret hos Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van 

Ondernemingen med nr. 682.594.839 RLE (Bruxelles). 

Det er et forsikringsselskab, der er under tilsyn af Belgiens nationalbank. Dets registreringsnummer og 

øvrige oplysninger kan findes på www.nbb.be. 

Hjemmesideadresse: www.lloyds.com/brussels E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com 

 

Dette dokument skal være behjælpeligt med, at skabe et overblik over nøgleinformationer i relation til en arbejdsskadeforsikring. 
Den fuldstændige aftale og andre kontraktlige informationer om produktet, såsom forsikringsbetingelser og særlige 
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, kan findes i policen. Det anbefales, at du bør læse og kontrollere hvorvidt 
disse opfylder dine forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller har særlige krav, bedes du kontakte din 
forsikringsformidler eller First. A/S. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring til en virksomheds medarbejdere. Arbejdsskadeforsikringen stiller dine medarbejdere 
bedre i tilfælde af en arbejdsskade.  

 

 

 

 Er der nogle begrænsninger i dækningen? 

 

Denne liste er nogle eksempler på skader, der ikke er omfattet af forsikringen. Du skal være opmærksom på, 

at listen ikke er udtømmende. Det fulde overblik over ikke-omfattede skader finder du i 

forsikringsbetingelserne. 

 

ǃ Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om den skete skade er omfattet af arbejdsskadeforsikringen 
ǃ Forsikringen dækker ikke skader, der ikke godkendes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

 

 

Hvor er jeg dækket? 
 
 

✓ Arbejdsskadeforsikringen dækker over arbejde der bliver udført i Danmark, med undtagelse af tjenesterejser 

og udstationering. 

 

 

 

             Hvad dækker forsikringen? 

✓ Forsikringen dækker virksomheden mod 

forpligtigelser over for sine medarbejdere, som følge 

af af en arbejdsulykke. Som arbejdsgiver er du 

forpligtet til, at at have en arbejdsskadeforsikring for 

alle medarbejdere. 

✓ Forsikringen dækker : 

• Betaling af sygebehandling, genoptræning og 
hjælpemidler hertil 

• Erstatning for tab af erhvervsevne 

• Godtgørelse for varige mén 

• Erstatning for tab af forsørger 

• Godtgørelse til efterladte 

 

  

             Hvad dækker forsikringen ikke? 

Nedenstående punkter er eksempler og udgør derfor 
ikke den fulde liste over emner der ikke er omfattet en 
arbejdsskadeforsikring 

 

 Forsikringen dækker ikke skader som er sket til eller fra 

arbejde. 

 Forsikringen dækker ikke erhvervssygdomme og 

arbejdsskader der ikke kan betegnes som ulykker  

 Forsikringen dækker ikke skader, som ikke er sket under 

arbejdet 
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Hvilke forpligtelser har jeg? 
 
For enhver arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne arbejdsskadeforsikring for sine ansatte uanset 
arbejdsforholdet er lønnet eller ulønnet. 
 
Ved skadeanmeldelse 

• Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på EASY via virk.dk. Du skal anmelde skaden 

inden 9 dage efter, at skaden er sket 

• Hvis en af dine ansatte dør på arbejdspladsen efter en ulykke, skal du give besked til Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring inden 2 arbejdsdage efter skaden på telefon 2042 6397 og kontakte os på 7070 2470 eller 

first@first.dk. Du skal samtidig anmelde dødsfaldet som arbejdsskade på EASY via virk.dk. 

Ved ændringer 

Du skal give os besked, hvis : 

• Din virksomhed flytter 

• Hvis din primære virksohedsdrift ændre sig herunder DB07 kode 

• Det årlige antal medarbejdere ændre sig 

• Fordelingen af din ansattes arbejdsopgaver ændre sig 

 
 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

• Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling vil fremgå på fakturaen. 

Præmien opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. 

• Du kan vælge betale forsikringen en eller flere gange årlig. 

 
 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

• Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen og forsikringen udløber dagen før 

hovedforfald som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af jer eller os. Forsikringen fornyer 

automatisk pr. hovedforfald med mindre I eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel. 

 
 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens 

hovedforfaldsdato.   

• Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter, vi enten har betalt 

erstatningen eller afvist skaden. 
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