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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Sygedriftstabsforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede 
betingelser og policen, der sammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En Sygedriftstabsforsikring dækker din virksomhed i tilfælde af, at du eller dine medarbejdere bliver uarbejdsdygtige pga. 
sygdom eller ulykke. Du vælger selv, hvem du ønsker at forsikre og med hvilken udbetaling fra kr. 10.000 til kr. 50.000 om 
måneden.

Hvad dækker den?
 Du kan få udbetaling fra forsikringen, hvis den 

forsikrede medarbejder bliver uarbejdsdygtig 
med ret til sygedagpenge

 Du får udbetalt den forsikringssum, der er 
valgt for den enkelte forsikrede. Udbetalingen 
beregnes på baggrund af, om det er en hel eller 
delvis sygemelding

 Du og forsikrede medarbejdere får adgang 
til anonym rådgivningslinje med mulighed 
for at konsultere fysioterapeut, psykolog, 
sygeplejerske og socialrådgiver

Hvad dækker den ikke?
 Generelt dækker forsikringen ikke skader, der er 

undtaget i betingelser og police

 De første 3 uger af hver uarbejdsdygtigheds-
periode

 Uarbejdsdygtighed, som skyldes sygdom, som 
har vist symptomer, inden forsikringen blev 
etableret 

 Uarbejdsdygtighed som skyldes kosmetisk 
behandling, 

 Uarbejdsdygtighed som skyldes graviditet og/
eller fertilitetsbehandling

 Uarbejdsdygtighed som skyldes kroniske 
lidelser

 Uarbejdsdygtighed som skyldes beruselse eller 
påvirkning af narkotika

 Interne forhold i virksomheden - fx pga. 
organisationsændringer, omplaceringer, 
lønnedgang, fyringer og lignende

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?

 For at etablere forsikringen skal din virksomhed 
have haft en stabil omsætning i min. 12 
måneder

 Forsikringssummen for den forsikrede med- 
arbejder kan aldrig overstige 80% af virksom- 
hedens gennemsnitlige månedlige omsætning

 Vi dækker ikke uarbejdsdygtighed, som skyldes 
sygdom i de første 6 måneder efter at den 
forsikrede medarbejder er blevet omfattet af 
forsikringen

 Den maksimale erstatningsperiode pr. uarbejds-
dygtighed er 12 måneder fratrukket 3 uger

 Forsikringssummen nedskrives årligt, fra 
forsikrede medarbejder fylder 65 år og frem til 
69 år
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Hvor er jeg dækket?
 Forsikringn dækker i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
• Give os skriftlig besked ved ændring af ejerforhold, virksomhedens virkefelt eller produktion og ved ophør af 

virksomheden.
• Såfremt der sker ændringer i forhold til det i policen anførte, skal du straks meddele os dette.
• Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se om alt er som aftalt.
• Du skal give oplysninger om dine forsikrede medarbejders navn, adresse og CPR-nummer.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingsfristen af præmieopkrævningen fremgår af fakturaen. Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte 
afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betaling af præmie.

Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.

Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BetalingsService, således at betalingen sker automatisk, men det er også 
muligt at få tilsendt indbetalingskort.

Forsikringen betales helårligt.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato, som fremgår af policen. Såfremt der i policen ikke er angivet en bestemt 
løbetid for forsikringen, fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen.

Dækningen ophører automatisk når den forsikrede medarbejder fylder 70 år.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Både du og NORTH Forsikringsagentur kan opsige forsikringen skriftligt med mindst én måneds varsel til 
årligt hovedforfald. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til 
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.

Både du og NORTH Forsikringsagentur har desuden mulighed for at opsige forsikringen i forbindelse med en skade. Det 
skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varslingsperiode på 14 dage.
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