Kom trygt gennem en arbejdsskade
En arbejdsskadeforsikring dækker dine medarbejdere, hvis
de kommer til skade i arbejdstiden. Er prognosen langvarig,
træder vi til, så alle kommer trygt og hurtigt tilbage på arbejde.
Forsikringen er lovpligtig, når du har ansatte.

Hvilke medarbejdere skal du forsikre?

Sådan er du dækket

Direktører i et ApS og et A/S skal også være dækket af en
arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder for aktionærer og
anpartshavere, hvis de arbejder i virksomheden.

•
•
•
•
•
•

Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
Erstatning for tab af erhvervsevne
Erstatning for varigt mén
Overgangsbeløb ved dødsfald
Erstatning for tab af forsørger
Godtgørelse til efterladte

Tryg Tilbage
Som en del af forsikringen får du Tryg Tilbage. Et forløb der
træder i kraft, hvis prognosen er over 5 uger efter en skade.
Vi sørger fx for hjælp til hurtig diagnose, genoptræning, socialfaglig støtte og koordinering mellem alle involverede parter.
Hvad er en arbejdsskade?
Arbejdsskadeforsikringen dækker personskader, som er
forårsaget af arbejdet.
Skaderne skal være pludselige, som når en medarbejder falder
eller får løftet forkert. Det kan også være skader, der sker inden
for 5 dage efter en hændelse - fx hvis medarbejderen får en
psykisk reaktion på en traumatiserende oplevelse.

Alle ansatte. Du skal sikre både lønnede og ulønnede medarbejdere – uanset om de er fastansatte, midlertidigt ansatte
eller kun arbejder få timer om ugen.

Familiemedlemmer til arbejdsgiver skal forsikres, hvis deres
arbejde kan sidestilles med de øvrige ansattes.

Hvilke medarbejdere er ikke omfattet?
Selvstændige og medarbejdende ægtefæller er ikke omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. I stedet kan du
og din ægtefælle sikre jer med en arbejdsskadeforsikring for
indehavere.
Ejere i I/S og K/S kan på samme måde sikre sig med arbejdsskade for indehavere.
Personer ansat i privat tjeneste i mindre end sammenlagt
400 timer om året (fx rengøring) skal heller ikke være dækket
af en arbejdsskadeforsikring.

Vil du vide mere?
Læs mere på tryg.dk/erhverv – eller prøv forsikringsguiden, og
hør om andre relevante forsikringer til din virksomhed.
Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om arbejdsskadeforsikring.
Ved en arbejdsskade gælder de fuldstændige forsikringsbetingelser.
Forsikringsbetingelserne får du sammen med forsikringsaftalen.
Du kan også se betingelserne på tryg.dk
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