
Selskab:   Swiss Life (Luxembourg) S.A. Forsikringsselskab

Produkt:   Dækning ved arbejdsulykker i henhold til Arbejdsskadesikringsloven 

Arbejdsulykker, jf. Arbejdsskadesikringsloven  § 6.

Akut krisehjælp grund af røveri, overfald, trusler om overfald, terror, arbejdsulykker - herunder dødsfald, brand, eksplosion 
eller indbrud.

Beskadigelse af briller og tøj

Valgfrit: Transport til og fra midlertidigt arbejdssted

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

SLP Denmark forsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Akut krisehjælp: der tilbydes udelukkende gruppekonsultation hos en psykolog eller psykiater for kollegaer til skadelidte.

Transport til og fra midlertidigt arbejdssted: 

Den sikrede skal kunne godtgøre, at uheldet er sket under transport mellem hjemmet og et midlertidigt arbejdssted, 
kursusophold eller anden arbejdsrelateret opgave. 

Dækningen er subsidiær, hvilket indebærer, at såfremt der måtte være en ansvarlig skadevolder med ansvarsforsik-
ring, da skal sikrede dækkes via ansvarsforsikringen hos skadevolder.

Transport mellem sikredes bopæl og fast arbejdssted dækkes ikke. 

Skader, der er forårsaget af, at den tilskadekomne er under selvforskyldt beruselses eller under påvirkning af narkotika, 
eller under en dertil svarende påvirkning dækkes ikke.

I forbindelse med din erstatningsvurdering/opgørelse kan der for visse genstande/områder være særlige regler – se nær-
mere i dine forsikringspolice.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
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Fuldstændige prækontraktlige of kontraktlige oplysninger om produktet findes i andre dokumenter.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Denne forsikringsaftale gælder i henhold til lov om forsikringsaftaler (i det omfang loven ikke er fraveget), lov om finansiel virksomhed samt 
lov om arbejdsskadesikring (”Arbejdsskadesikringsloven”). Ved henvisning til Arbejdssikringsskadesikringsloven forstås Lovbekendtgø-
relse 2022-03-10 nr. 314 om arbejdsskadesikring og dennes bestemmelser eller fremtidige love og bestemmelser, som erstatter disse.

Forsikringsdækninger, som ikke er omfattet af Arbejdsskadeforsikringsloven.

!

!
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• Antages det, at en arbejdsulykke giver ret til ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven, skal anmeldelse ske snarest muligt 
og senest 9 dage efter datoen for ulykken. Dødsfald som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes inden 48 timer. 

• Det er forsikringstagerens pligt at anmelde en arbejdsskade. I henhold til Arbejdsskadesikringsloven skal arbejdsskader 
anmeldes via EASY, der kan findes på www.aes.dk.

• Brilleskader skal anmeldes direkte til den administrerende generalagent.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Forsikringsaftalen træder i kraft på den i policen anførte startdato.

• Forsikringsperioden er et (1) år (forsikringsår) og forlænges hvert år med yderligere et forsikringsår, medmindre aftalen skrift-
ligt opsiges af forsikringstageren eller forsikringsselskabet med mindst 4 ugers varsel til forsikringsårets udløb.

• Forsikringsperioden kan forlænges op til 3 år, hvis det er aftalt med forsikringsselskabet og anført i policen.

• Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til denne forsikringsaftale, kan forsikringsselskabet, efter 
at have fået kendskab hertil, opsige forsikringsaftalen med 4 ugers varsel, uafhængig af forsikringsårets udløb.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringsaftalen kan opsiges med 4 ugers varsel til et forsikringsårs udløb. Opsigelsen skal ske skriftligt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringspræmien skal betales senest 14 dage efter modtagelse af forsikringspolicen og fakturaen. Senere præmier skal betales 
til de forfaldsdage, der er angivet på fakturaen. Ved afvigelse herfra eller ved betaling i rater, kræves der skriftlig bekræftelse fra 
Forsikringsselskabet. Ved ratebetaling kan der opkræves yderligere gebyrer.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
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I Danmark

Hvor er jeg dækket?

Kr.
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