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En kollektiv ulykkesforsikring kan give jeres 
medarbejdere en økonomisk kompensation, hvis de 
kommer ud for en ulykke – både når de er på arbejde 
og når de har fri. I en tid med flydende grænser 
mellem fritid og arbejdstid sender forsikringen et 
positivt signal om, at I er en virksomhed, som ønsker 
at drage omsorg for både medarbejderne og deres 
familie. 

Fakta…

Jeres fordele
 Et attraktivt personalegode, der giver virksomheden ekstra goodwill

 Omfatter alle medarbejdere uanset helbredstilstand.

 Selv om medarbejderen måtte være omfattet af en anden 
ulykkesforsikring, vil ADIS ulykkesforsikring stadig komme til udbetaling

 Godt supplement til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, der kan 
give et økonomisk ”plaster på såret” hvis uheldet er ude

 Mulighed for meddækning af ægtefæller, samlevere og børn.

Ulykke
− Tryghed for alle medarbejdere døgnet rundt

24/7

462.000
ender på skadestuen 

hvert år efter ulykker i 
hjemmet eller  ved 

fritidsaktiviteter

Kilde: 
Statens Institut for 

Folkesundhed 

6,2 mia.
udbetalt i erstatning fra 

ulykkesforsikringer  i  

2013
Kilde: 

Danmarks Statistik 

76.000
ender på 

skadestuen hvert år efter 
en arbejdsulykke

Kilde: 
Statens Institut for

Folkesundhed 
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Udbetaling fra forsikringen kan ske ved
 Dødsfald

 Invaliditet som følge af ulykke

 Invaliditet som følge af udvalgte 
sygdomme 

Sådan sikres din virksomhed
ADIS tilbyder en række fordelagtige erhvervsforsikringer. De kan kombineres og tilpasses 
efter behov og de er alle udviklet til at give bred dækning til en konkurrencedygtig pris.

Sådan kommer du videre …
Vil du vide mere om hvordan du sikrer dig og din virksomhed, 

så kontakt ADIS på 7027 7072 eller skriv til sme.kundeservice@adis.as.

Ulykke
− Tryghed for alle medarbejdere døgnet rundt

 Behandling, transport og krisehjælp 
efter ulykke

 Tandskader

 Knoglebrud

 Tilvalg af tyggeskade og kritisk sygdom
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