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Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
CVR 41963948, T 33 55 55 55, codan.dk

Arbejdsskadeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Arbejdsskadeforsikring

Her kan I læse en kort beskrivelse af vores arbejdsskadeforsikring. I kan også se mere om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og øvrige 
betingelser på codan.dk. Vælger I at oprette forsikringen, får I de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Denne forsikring omfatter en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, så jeres medarbejdere er bedre stillet efter en arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringen 
kan derudover udvides med en række tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den? 
Generelt
Forsikringen dækker virksomheden mod enhver forplig
tigelse over for sine medarbejdere, som følger af Arbejds
skadesikringslovens regler om arbejdsulykker.

Ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven  
er følgende:
–  Betaling af sygebehandling, optræning og hjælpemidler.
–  Erstatning for tab af erhvervsevne.
–  Godtgørelse for varig mén.
–  Erstatning for tab af forsørger.
–  Godtgørelse til efterladte.

Som noget ekstra dækker vi også følgende: 
–  Transport til og fra midlertidigt arbejdssted i Danmark.
–  Krisehjælp. 
–  Udvidet psykologdækning. 

TILVALG
Udover den lovpligtige grunddækning kan I udvide  
forsikringen med følgende tilvalgsdækninger:
–  Dækning til og fra arbejde.
–  Behandlingsdækning.
–  Dækning ved frivilligt arbejde.
–  Udstationeringsdækning.

Endvidere kan en indehaver af en personligt ejet virksom
hed tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring, der dækker på 
samme vilkår som den lovpligtige forsikring.

Er der begrænsninger af  
dækningen?

TILVALG
Tilvalgsdækningerne dækker subsidiært i forhold til  
andre forsikringer. Dvs. I får ikke erstatning fra arbejds
skadeforsikringen, hvis I har en anden forsikring, der 
dækker den pågældende skade.

–  Dækningen for frivilligt arbejde omfatter ikke skader sket  
ved farligt arbejde eller ved farlig sport.

–  Dækningen til og fra arbejde dækker ikke skader sket 
under selvforskyldt beruselse.

–  Behandlingsdækningen er købt med en forsikringssum,  
der udgør grænsen for selskabets hæftelse.

Hvad dækker den ikke?
Generelt
–  Forsikringen dækker ikke arbejdsskader, der ikke er 

ulykker fx erhvervssygdomme.
–  Forsikringen dækker ikke skader, der ikke skyldes  

arbejdet.
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Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler vi?

I skal betale forsikringen senest den dato, der fremgår af indbetalingskortet eller meddelelsen. Betaling kan ske via indbetalingskort  
eller ved en betalingsaftale. Herefter kan I betale forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år. 

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker skader, der er sket i forsikringstiden. Behandlingsdækningen dækker dog alene, når såvel ulykke og  
undersøgelse har fundet sted, og behandling er påbegyndt i forsikringstiden. Ved ophør af forsikringen fortsætter allerede  
igangsat behandling op til tre måneder efter forsikringens ophør. 

Hvilke forpligtigelser har vi?
–  I skal give os korrekte oplysninger om antallet af medarbejdere og arbejdets art ved forsikringens tegning.
–  I skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen.
–  Når I modtager policen, skal I læse denne igennem og sikre, at denne er som aftalt.
–  I skal straks anmelde skader.

Hvordan opsiger vi aftalen?
Hvis forsikringen er købt som en etårig forsikring, kan I opsige den skriftligt med en måneds varsel til hovedforfald.  
Er forsikringen købt for en flerårig periode, kan I opsige den skriftlig med en måneds varsel til udløbet af den flerårige periode.  
Varslet kan være længere end en måned, hvilket i så fald fremgår af policen. Opsiger I ikke forsikringen med det nævnte varsel,  
fortsætter forsikringen.

Hvor er vi dækket?
Generelt
Arbejdsskadeforsikringen dækker arbejde udført i Danmark med undtagelse af tjenesterejser og udstationering.

TILVALG
–  Dækning til og fra arbejde dækker medarbejdere, der er ansat i Danmark og har bopæl i Danmark.
–  Behandlingsdækningen dækker normalt behandling i Danmark.
–  Dækning ved frivilligt arbejde dækker frivillige med bopæl i Danmark.


