Arbejdsskadeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: ETU Forsikring A/S

Produkt: Arbejdsskadeforsikring

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker virksomheden mod
enhver forpligtigelse overfor sine
medarbejdere, som følger af
Arbejdsskadesikringslovens regler om
arbejdsulykker.

Hvor er jeg dækket?
√

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven

√
√
√
√
√

Betaling af sygebehandling, optræning og
hjælpemidler
Erstatning for tab af erhvervsevne
Godtgørelse for varig mén

Forsikringen dækker medarbejdere, der er
ansat i Danmark.

Tilvalgsdækninger

!

Erstatning for tab af forsørger

Akut krisehjælp er tegnet med
forsikringssum, som udgør selskabets
maksimale hæftelse

Godtgørelse til efterladte
Tilvalgsdækninger

√
√

Akut Krisehjælp.
Frivillig arbejdsskadeforsikring for
selvstændige.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

×
×

Hvad dækker den ikke?

-

Forsikringen dækker ikke skader:

-

Der ikke er ulykker, fx erhvervssygdomme
Som ikke skyldes arbejdet, eller udenfor
arbejdstiden

Du skal afgive korrekte oplysninger ved
etablering af forsikringen
Du skal læse policen igennem og sikre, at den
er som aftalt når du modtager den
Du skal give besked, hvis der sker ændringer i
de afgivne oplysninger
Du skal straks anmelde skader eller ved
formodninger om skade
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Seneste rettidige indbetalingsdato fremgår af indbetalingsmeddelelsen.
Betaling kan ske via indbetalingskort eller Betalingsservice (BS).
Betaling af forsikringen kan ske helårlig, halvårligt, kvartalsvis eller på månedsbasis.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden.
Ved ophør af forsikringen dækkes allerede aftalt behandling i indtil 3 måneder efter forsikringens
ophør.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Hvis forsikringen er tegnet som en etårig forsikring kan opsigelse ske skriftligt med en måneds varsel
til hovedforfald.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftlig med en måneds varsel til
udløbet af den flerårige periode.
Opsiges forsikringen ikke med det nævnte varsel, fortsætter forsikringen.

