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Selskab: Insr Insurance Group ASA  

 
   

 
                    Produkt: Dansk Arbejdsskade 

 

Her får du et overblik over, hvordan vores arbejdsskadeforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse 
mere i vores vilkår, som du finder på www.insr.dk. Vælger du en arbejdsskadeforsikring hos os, kan du få din police ved 
at henvendelse til ”agent navn”, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen 
med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring for alle virksomheder med ansatte. Den kan desuden oprettes som 
en frivillig forsikring for enkeltmandsvirksomheder og foreninger. Forsikringen dækker bl.a. erstatninger for mén og 
erhvervsevnetab som følge af en arbejdsulykke i overensstemmelse med arbejdsskadeloven. 
 

Hvad dækker den? 

✓ Forsikringen dækker virksomheden mod enhver 

forpligtigelse over for sine medarbejdere, som 

følger af arbejdsskadesikringslovens regler om 

arbejdsulykker. 

 
Arbejdsskadesikringsloven dækker følgende: 

✓ Betaling af sygebehandling, optræning og 

hjælpemidler. 

✓ Erstatning for tab af erhvervsevne. 

✓ Godtgørelse for varigt mén. 

✓ Erstatning for tab af forsørger. 

✓ Godtgørelse til efterladte. 

 
Udover den lovpligtige dækning, omfatter 
forsikringen: 

✓ Akut krisehjælp 

✓ Rådgivning til ulykkesramte & pårørende 

Foreninger og indehavere af en personligt ejet 
virksomhed kan også tegne en frivillig 
arbejdsskadeforsikring, der dækker på samme 
vilkår som den lovpligtige forsikring. 

 
Hvad dækker den ikke? 

 Forsikringen dækker ikke arbejdsskader, der 

ikke er ulykker, eksempelvis 

erhvervssygdomme. 

 Forsikringen dækker ikke skader, der ikke 

skyldes arbejdet. 

  

 

    Er der nogen begrænsninger af 
             dækningen? 

! Dækningssummer mv. reguleres 

i arbejdsskadeloven. 

! På frivillig arbejdsskadeforsikring gælder 

en selvrisiko på 3.763 kr. (indeks 2017) ved 

brilleskader. 

 

  

Hvor er jeg dækket? 

✓ Arbejdsskadeforsikringen dækker arbejde udført i Danmark og udstationering og tjenesterejser i udlandet. 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

– Du skal give os korrekte oplysninger om antallet af medarbejdere og arbejdets art, når forsikringen oprettes. 

– Du skal give os besked, hvis der sker ændringer i virksomheden, efter policen er trådt i kraft. 

– Når du modtager policen, skal du læse den igennem og sikre, at den er som aftalt. 

– Du skal straks anmelde skader via Easy-systemet. 
 

http://insr.io/
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Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Du skal betale forsikringen årligt 
forud, hvis andet ikke er aftalt. 

 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, og vi fornyer 
den automatisk, med mindre andet er aftalt. Det er også muligt at oprette forsikringen for en 3- eller 5-årig periode. 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Både du og Insr Insurance Group ASA kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 
forsikringsperiodes udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til 
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber. 

Både du og Insr Insurance Group ASA har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det 
skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage. 

 


