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Arbejdsskadeforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: AXA France Vie – repræsenteret ved 
Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur 

Produkt: Arbejdsskadeforsikring 

Fuldstændige prækontraktlige og kontraktlige oplysninger om produktet findes i andre dokumenter 

Hvilken form for forsikring er der tale om?  Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 

Hvad dækker den? Hvad dækker den ikke? 
Erhvervsevnetab Ydelser der ikke fremgår af 

arbejdsskadesikringsloven Ménerstatning 
Dødsfaldserstatning 
Behandlingsudgifter 
Briller og Linser 
Akut Krisehjælp Er der nogen begrænsninger af dækningen? 

Tillægsforsikringer Begrænsningerne fremgår af 
arbejdsskadesikringsloven Fremgår af forsikringsaftalen 

Hvor er jeg dækket? 
 Forsikringen dækker under arbejde i Danmark, og under visse erhvervsrejser 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
Der skal afgives korrekte oplysninger om antal medarbejdere og arbejdets art. 
Der skal gives besked til selskabet, hvis der sker forandringer i risikoen. 
Anmeldelse af skader skal ske via EASY på www.aes.dk – senest 9 dage efter skaden er sket 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling 
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de 
anførte forfaldsdage. 
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Dansk 
Arbejdsskadeforsikring er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af 
enhver art forbundet hermed. 
Rettidig betalingsdag 
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura. 
Manglende betaling 
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sendes en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen 
ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. 
Hvis der er udsendt en påmindelse, er Dansk Arbejdsskadeforsikring og den udstedende Formidler 
berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen. 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Hvis forsikringen er tegnet som en 1-årig forsikringsaftale kan den opsiges skriftligt med 1 måneds 
varsel til hovedforfald. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftligt med 1 
måneds varsel til udløbet af den flerårige aftaleperiode. Varslet kan være længere end 1 måned, 
hvilket i så fald fremgår af policen. Opsiges forsikringen ikke med det nævnte varsel, fortsætter 
forsikringen. 




