
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der 
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Indehavere og deres ægtefæller har mulighed for at sikre sig efter loven, på samme vilkår som de ansatte. Der skal være tale om en enkeltmandsejet 
virksomhed eller I/S idet indehavere og deres ægtefælle ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadesikringslov.

Hvad dækker den ikke? 
Generelt 
Arbejdsskadesikringsloven har positivt oplistet de krav der 
er omfattet af loven, jf. afsnit om hvad der er dækket.

De krav der ikke er dækket kan være:
Tab arbejdsfortjeneste
Svie og smerte
Andet tab
Tøj, smykker, ure.
Ting, herunder biler og cykler

Arbejdsskadeloven omfatter ikke:
Hændelser der ikke kan betegnes som en ulykke. 
Forsikringen dækker ikke erhvervssygdomme.
Skader sket i fritiden
På vej til og fra arbejde
Foreningsarbejde

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 
Generelt 
Dækning sker efter lovens regelsæt og ud fra de summer 
og satser som Beskæftigelsesministeriet har fastsat.

Hvad dækker den? 
Generelt
Sønderjysk Forsikring G/S indtræder i virksomhedens 
forpligtigelser overfor den ansatte, når der indtræffer en 
ulykke på grund af arbejdet eller de forhold arbejdet er 
foregået under.

Loven indeholder følgende ydelser:

Sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler.
Erstatning for tab af erhvervsevne.
Godtgørelse for varigt mèn.
Overgangsbeløb ved dødsfald.
Erstatning for tab af forsørger.

Obligatorisk udvidelse af dækningen jf. Sønderjysk 
Forsikrings forsikringsbetingelser:

Akut krisehjælp ved hændelser der indtræffer på 
arbejdsstedet.

Kompetencen til at træffe afgørelse om en ulykke er 
omfattet af loven tilkommer Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring.
Loven summer og satser reguleres årligt af 
Beskæftigelsesministeriet.
Oversigt over summerne og satserne findes på 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.
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Hvor er du dækket? 
Du er omfattet af loven når du udfører arbejde i Danmark. Du er endvidere omfattet af loven, når du er udstationeret eller er på tjenesterejse 
i udlandet. Reglerne herfor varetages af Udbetaling Danmark.

Hvilke forpligtelser har du? 
• Du har pligt til ved indtegning at oplyse om virksomheden og arbejdets art. Antallet af medarbejdere, samt andre forhold der er vigtige i

forhold til aftalen.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt og inden 9 dage efter 1. fraværsdag.
• Du har pligt til at oplyse om forhold i din virksomhed, der kan have indflydelse på forsikringsforholdet herunder ny adresse, beskæftigelse

eller nyt cvr.nr.

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.

Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer. 
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice. 
Månedsvis betaling forudsætter tilmelding til betalingsservice. 

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen starter ved ikrafttrædelse. Datoen fremgår af policen. Forsikringen er et-årig og fornyes hver år ved hovedforfald, indtil 
den opsiges til udgangen af et kalenderår. Forsikringen dækker de skader der opstår i forsikringstiden.
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