
Lokal Forsikring G/S - Holsted Park 15 - 4700 Næstved - www.lokal.dk - CVR-nr. 68509815 

Lokal Forsikring G/S er et gensidigt dansk forsikringsselskab. Medlem af garantifonden for skadesforsikringsselskaber 

 

Frivillig arbejdsulykkesforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Lokal Forsikring G/S   FT-nr. : 50099  
  
 Produkt : Frivillig arbejdsulykkesforsikring for selvstændige og medhjælpende ægtefæller 
 
 

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om den lovpligtig arbejdsskadeforsikring. I tilfælde af en skade er det 
Arbejdsskadesikringsloven, der er gældende tillige med forsikringsbetingelser nr. 8002.01.2019 samt policen. 
Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du forsikringsbetingelserne på www.lokal.dk  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Indehavere og deres ægtefæller i enkeltmandsejede virksomheder og indehavere af interessentskaber er ikke omfattet af 
virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men kan frivilligt lade sig omfatte af Arbejdsskadesikringsloven ved at tegne 
frivillig arbejdsulykkesforsikring. 

 

 

Hvad dækker den? 
 
 

Den frivillige arbejdsulykkesforsikring dækker: 
 

 Sygebehandling og hjælpemidler 

 Erstatning for tab af erhvervsevne 

 Godtgørelse af varigt mén 

 Overgangsbeløb ved dødsfald 

 Erstatning for tab af forsørger 

 Godtgørelse til efterladte 

 Akut krisehjælp 

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afgør 
om en ulykke er dækket af Arbejdsskadesikringsloven. 

Summer og satser reguleres årligt af Beskæftigelses-
ministeriet. 

De aktuelle satser fremgår af Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikrings hjemmeside www.AES.dk under 
punktet; love og satser/satser. Tryk her 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 
Ydelser, der ikke fremgår af Arbejdsskade-
sikringsloven, herunder 
 

 Tabt arbejdsfortjeneste 

 Løn under sygdom 

 Erstatning for svie og smerte 

 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 

! Der er selvrisiko på anmeldelse af brilleskader og 
skade på høreapparater. Selvrisikoens størrelse 
fremgår af forsikringspolicen. 

! Begrænsning fremgår af Arbejdsskade-
sikringsloven. 

 

 

 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

Forsikringen dækker under arbejde i Danmark og ved tjenesterejser i udlandet. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Det er din pligt at anmelde arbejdsulykker, hvis du kan have krav på ydelser efter Arbejdsskadesikringsloven 

- Du skal give besked, hvis der sker ændringer i risikoen, herunder flytning og ændring af cvr-nr. 

- Du skal give samtykke til, at Lokal Forsikring G/S må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan 
administrere forsikringen  

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen og løbende 

- Du skal betale din forsikring til tiden 
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Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen betales forud og første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte 
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. måned, kvartal, halvår eller år.  

Præmien betales via betalingsservice eller indbetalingskort. 

Arbejdsmiljøbidrag og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Forsikringen kan opsiges skriftligt 4 uger før udløb af forsikringsåret eller straks, hvis den forsikrede interesse bortfalder. 

Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftligt 4 uger før udløbet af den flerårige periode. 

 

 

 


