





6W\UHOVHQIRU9LGHUHJnHQGH8GGDQQHOVHUVNODXVXOHUQUIRUIRUVLNULQJYHGXG
VHQGHOVHDIVWXGHUHQGHSnYLGHUHJnHQGHXGGDQQHOVHURJHOHYHUSnHUKYHUYVUHWWHGH
JUXQGRJHIWHUXGGDQQHOVHUJHQQHP(8SURJUDPPHW(UDVPXV

)RUPnOHWPHGGLVVHIRUVLNULQJVNODXVXOHUHUDWGHVWXGHUHQGHSnYLGHUHJnHQGHXG
GDQQHOVHURJHOHYHUSnHUKYHUYVUHWWHGHJUXQGRJHIWHUXGGDQQHOVHU ´GHOWDJHUH´ RJ
XGHQXGVHQGHQGHLQVWLWXWLRQOHYHURSWLOGHIRUSOLJWHOVHUVRP(XURSD
.RPPLVVLRQHQKDUYHGWDJHWRPIRUVLNULQJVIRUKROGYHGXGVHQGHOVHDIGHOWDJHUHSn
(8SURJUDPPHW(UDVPXV

)RUVLNULQJVNODXVXOHUQHHUHWWLOO JWLO>SROLFHQU@>6HOVNDEHW@HUNO UHUDWIRUVLN
ULQJVDIWDOHQXDQVHWKYDGGHUI¡OJHUDIGHQQHVRPPLQLPXPJLYHUG NQLQJSnI¡O
JHQGHEHWLQJHOVHURJYLONnU

ϭϲ͘ŵĂƌƚƐϮϬϭϲ

^ƚǇƌĞůƐĞŶĨŽƌsŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ
hĚĚĂŶŶĞůƐĞƌ


ƌĞĚŐĂĚĞϰϯ
ϭϮϲϬ<ƆďĞŶŚĂǀŶ<
dĞů͘
ϳϮϯϭϳϴϬϬ
&Ăǆ
ϳϮϯϭϳϴϬϭ
DĂŝů
ƵĚƐΛƵĚƐ͘ĚŬ
tĞď
ǁǁǁ͘ƵĨŵ͘ĚŬ












^ŝĚĞϭͬϭ



1

ULYKKESFORSIKRING

1.A

Arbejdsskadeforsikring

1.A.1
1.A.1.1

Dækningsomfang
Forsikringen dækker, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, i anledning af en arbejdsskade som minimum:









tab af erhvervsevne,
udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.,
varigt mén (invaliditet),
overgangsbeløb ved dødsfald,
tab af forsørger, og
erstatning til efterladte.

1.A.1.2

Dækning er, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, på objektivt grundlag og kan ikke
gøres betinget af en ansvarlig skadevolder eller en påvist ansvarspådragende handling.

1.A.1.3

Der kan, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, ikke tages forbehold for ansvarsfrihed
eller indskrænkninger i dækningen, udover hvad der følger af arbejdsskadesikringsloven,
herunder dennes §§ 13 og 14.

1.A.2
1.A.2.1

Arbejdsskade
Ved en arbejdsskade i form af en ulykke forstås en personskade, der er en følge af det i policen anførte erhvervs-, studie- eller arbejdsforhold m.v. eller de forhold, det er foregået under,
jf. arbejdsskadesikringslovens §§ 6 og 7, jf. § 5.

1.A.3
1.A.3.1

Forsikringstiden
Forsikringen dækker, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, krav opstået som følge af
en arbejdsskade forvoldt på et tidspunkt, hvor forsikringen var i kraft, jf. dog afsnit 1.A.11
om anmeldelsesfrist og forældelse.

1.A.4
1.A.4.1

Erhvervsevnetab
Har arbejdsskaden nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har den
pågældende ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

1.A.4.2

Erhvervsevnetabserstatningen fastsættes og udbetales med en størrelse og på de betingelser,
som følger af forsikringsaftalen, dog som minimum med et beløb opgjort i overensstemmelse
med og på de vilkår og betingelser, som følger af arbejdsskadesikringsloven, herunder dennes
§§ 17 og 17 a med henvisninger.
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1.A.5
1.A.5.1

Udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
Medens en sag om en arbejdsskade behandles, har den sikrede ret til erstatning for udgifter til
sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.

1.A.5.2

Hvis der er indtrådt en arbejdsskade, har den sikrede endvidere ret til erstatning for udgifter
til fremtidige helbredsudgifter.

1.A.5.3

Erstatningen for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. fastsættes med
en størrelse og på de betingelser, som følger af forsikringsaftalen, dog som minimum et beløb
opgjort i overensstemmelse med og på de vilkår og betingelser, som følger af arbejdsskadesikringslovens § 15 med henvisninger.

1.A.6
1.A.6.1

Varigt mén (invaliditetserstatning)
Har en arbejdsskade medført et varig mén på mindst 5 procent, har den sikrede ret til erstatning.

1.A.6.2

Méngraden er den medicinske bedømmelse af den daglige ulempe i den personlige livsførelse, som arbejdsskaden har medført og fastsættes i henhold til Arbejdsskadestyrelsen til hver
en tid gældende méntabel.

1.A.6.3

Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen, dog
som minimum et beløb opgjort i overensstemmelse med og på de vilkår og betingelser, som
følger af arbejdsskadesikringsloven, herunder dennes § 18, stk. 2-5, med henvisninger.

1.A.7
1.A.7.1

Overgangsbeløb ved dødsfald
Har en arbejdsskade medført døden, har den efterladte ægtefælle eller en anden efterladt ret
til et overgangsbeløb, med en størrelse og på de betingelser, som følger af forsikringsaftalen,
dog som minimum et beløb opgjort i overensstemmelse med og på de vilkår og betingelser,
som følger af arbejdsskadesikringsloven, herunder dennes § 19 med henvisninger.

1.A.8
1.A.8.1

Tab af forsørger
Den, der er berettiget til overgangsbeløb, og som ved sikredes død har mistet en forsørger,
eller som ved dødsfaldet på anden måde har fået sine forsørgelsesmæssige forhold forringet,
har ret til erstatning herfor.

1.A.8.2

Erstatningen for tab af forsørger fastsættes med en størrelse og på de betingelser som følger
af forsikringsaftalen, dog som minimum et beløb opgjort i overensstemmelse med og på de
vilkår og betingelser, som følger af arbejdsskadesikringsloven, herunder dennes §§ 20-22
med henvisninger.
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1.A.9
1.A.9.1

Erstatning til efterladte
Er dødsfaldet forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan der tilkendes en særlig godtgørelse til de efterladte, der stod afdøde særligt nær.

1.A.9.2

Ved vurderingen af, om der skal betales godtgørelse og med hvilket beløb, skal der lægges
særlig vægt på karakteren af skadevolderens handling og på den lidelse eller krænkelse, som
må antages at være påført den eller de efterladte.

1.A.9.3

Spørgsmålet om betingelserne for at yde erstatning er opfyldt og med hvilket beløb, skal afgøres i overensstemmelse med praksis angående arbejdsskadesikringslovens § 23 og erstatningsansvarslovens § 26 a

1.A.10
Indhentelse af vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen
1.A.10.1 Hvis parterne er uenige om sikredes erhvervsevnetab eller varige mén er selskabet forpligtet
til for selskabets regning at indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om sikredes erhvervsevnetab, varige mén samt værdien af erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven, jf.
arbejdsskadesikringslovens § 81 og erstatningsansvarslovens § 10.
1.A.11
Anmeldelse og forældelse
1.A.11.1 Anmeldelsesfristen for en arbejdsskade følger af forsikringen, men kan dog ikke være kortere
end, hvad der følger af arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 1, 1. pkt.
1.A.11.2 Uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, skal der ses bort fra anmeldelsesfristen, når det
er dokumenteret, at sikrede har været udsat for en arbejdsskade og sikrede selv eller efterladte
har ret til erstatning, som følge af arbejdsskaden, jf. arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 1,
2. pkt.
1.A.11.3 Uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, forældes krav på erstatning i anledning af en arbejdsskade tidligst på det tidspunkt, som følger ved anvendelse af arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 2-3.
1.A.11.4 Hvis en mulig arbejdsskade er anmeldt til selskabet, forældes krav på erstatning i anledning
af arbejdsskaden, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, tidligst 3 år efter, at selskabet
eller den, der på vegne selskabet tager stilling, har givet meddelelse om sin stillingtagen.
1.A.12
Genoptagelse
1.A.12.1 Efter anmodning fra sikrede eller de efterladte kan enhver afgørelse om, at en skade ikke er
omfattet af forsikringsdækningen, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen. Det gælder tillige for sager, som er afvist på grund af
for sen anmeldelse.
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1.A.12.2 Har selskabet meddelt, at en anmeldt sygdom ikke er hører under arbejdsskadesikringsloven
og dermed ikke er omfattet af forsikringsdækningen, og optages sygdommen senere på fortegnelsen nævnt i arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 1, kan sagen genoptages, selv om
der er forløbet mere end 5 år fra selskabets meddelelse.
1.A.12.3 Efter anmodning fra sikrede kan spørgsmålene om udgifter til sygebehandling, optræning og
hjælpemidler m.m., erhvervsevnetab samt om varigt mén, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, genoptages inden for en frist af 5 år fra første stillingtagen, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for stillingtagen. Fristen for genoptagelse kan forlænges inden udløbet af 5-års-fristen. Når ganske særlige omstændigheder taler
herfor, skal der ses bort fra fristerne.
1.A.12.4 Er en efterladt ikke anset for erstatningsberettiget efter punkt 1.A.7.1, kan den pågældende
inden for en frist på 5 år fra modtagelsen af afslaget anmode om at få erstatningsspørgsmålet
genoptaget. På samme måde kan en efterladt, der har fået tilkendt erstatning efter punkt
1.A.7.1, inden for en frist på 5 år efter ydelsens ophør anmode om at få erstatningsspørgsmålet genoptaget med henblik på tilkendelse af yderligere, tidsbestemt løbende ydelse.
1.B

Heltidsulykkesforsikring

1.B.1
Minimumsdækning
1.B.1.1 Uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, dækker forsikringen som minimum på de vilkår,
der følger af Moderniseringsstyrelsens cirkulære om tjenesterejseforsikring og de til cirkulæret optrykte forsikringsbetingelser om ulykkesforsikring til statsansatte.



Side 5/9



2

ANSVARSFORSIKRING

2.A

Erhvervsansvar

2.A.1
2.A.1.1

Minimumsdækning
Uanset, hvad der følger af forsikringsaftalen, dækker forsikringen som minimum tings- og
personskade forvoldt under udførelsen af det i policen anførte kontrakt- henholdsvis studie-,
erhvervs- eller arbejdsforhold, som den sikrede er ansvarlig eller hæfter for.

2.A.1.2

Punkt 2.A.1.1 udelukker ikke forbehold i forsikringsaftalen som på sædvanlige markedsvilkår
indskrænker dækningen eller medfører ansvarsfrihed, hvis skaden er forvoldt ved en handling, som er groft uagtsom eller forsætlig.

2.A.1.3

Dækningssummen følger af forsikringsaftalen, men kan i anledning af en personskade ikke
begrænses til mindre end 8 mio. kr. og i anledning af en tingsskade ikke til mindre end 2 mio.
kr.

2.B

Privatansvar

2.B.1
Minimumsdækning
2.B.1.1 Uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, dækker denne som minimum privatansvar for skader forvoldt uden for kontraktforhold samt uden for erhvervs- eller arbejdsforhold med de beløb og på de vilkår, der følger af Moderniseringsstyrelsens cirkulære om tjenesterejsefor- sikring og de til cirkulæret optrykte forsikringsbetingelser om privatansvar i udlandet.
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3

TILVALG

3.A
3.A.1

Krigszonedækning ved heltidsulykkesforsikring
Uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, kan den sikrede ved et eksplicit tilvalg udvide
heltidsulykkesforsikringen i henhold til punkt 1.B til dækning som følge af:
a)

b)

3.A.2



at den sikrede opholder sig i krigszone, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der
foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver hvis et sådan område også er angivet som opholdssted i policen,
terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning eller kidnapning og hijacking.

Dækningen i punkt 3.A.1 a) og b) beskrevne forhold fastsættes som minimum med et beløb
og på de vilkår, der følger af Moderniseringsstyrelsens cirkulære om tjenesterejseforsikring
og de til cirkulæret optrykte forsikringsbetingelser om ulykkesforsikring til statsansatte under
de beskrevne forhold.

Side 7/9





4

FÆLLES BETINGELSER

4.A
4.A.1

Dobbeltforsikring
Selskabet kan, uanset hvad der følger af forsikringsaftalen, ikke gøre sit ansvar for en arbejdsskade, jf. afsnit 1.A, betinget af, at den sikrede selv bærer risikoen for en del af en arbejdsskade eller af, at den sikrede ikke andetsteds forsikrer anden interesse.

4.A.2

Afsnit 1.A og punkt 4.A.1 udelukker ikke et forbehold om, at forsikringsaftalen ikke dækker i
anledning af en arbejdsskade, hvis den sikrede er omfattet af en lovbestemt arbejdsskadeforsikringsordning eller andetsteds opnår dækning, der svarer til en lovbestemt arbejdsskadesikringsordning, når årsagen til at denne ikke finder anvendelse er, at den sikrede er studerende/ikke er at betragte som arbejdstager efter den lovbestemte ordning.

4.A.3

Bortset fra punkt 4.A.1 udelukker de i afsnit 1-3 anførte betingelser ikke forbehold om dobbeltforsikring i overensstemmelse med forsikringsaftaleloven.

4.B
4.B.1

Fortolkningsprincipper
Ved uenighed, om det er forsikringsaftalen eller disse minimumsbetingelser, der finder anvendelse, skal spørgsmålet afgøres efter det, som giver det for den sikrede mest gunstige resultat.

4.C
4.C.1

Lovvalg
Alle tvister, der udspringer af disse betingelser, herunder både om betingelserne finder anvendelse og om hvilket resultat de fører til, skal afgøres efter dansk ret og praksis.
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5

GENEREL INFORMATION

5.A
5.A.1

Retsakter m.v.
De retsakter, der er henvist til i dette dokument er:

5.A.2

-

Arbejdsskadesikringsloven, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003 med senere ændringer:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=arbejdsskadesikringsloven&s22
=%7c10%7c&s113=0

-

Erstatningsansvarsloven, jf. lov nr. 228 af 23. maj 1984 med senere ændringer:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=erstatningsansvarsloven&s22=%
7c10%7c&s113=0

-

Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 15. april 2015 om tjenesterejseforsikring med forsikringsbetingelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169704

-

Forsikringsaftaleloven, jf. lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?s21=forsikringsaftaleloven&s22=%7
c10%7c&s113=0

Arbejdsskadestyrelsens til en hver tid gældende méntabel kan blandt andet findes på styrelsens hjemmeside: http://www.ask.dk/da/Selvbetjening/Mentabel.aspx
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